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[ আক্মত্িংস্ণ ভ্ঞাঙ্গ ] 

প্রমাণ* 
ভারতীয় দর্শনসমুছে তত্ববিচারের পুর্বে প্রমাণের কিছু না কিছু বিচার দেখ! যাঁয়। 

গ্রমাণ সম্বন্ধে চার্ববাকগণের একটা অভিমত আছে,_-বেদাস্তিগণের একট! মত আছে,-_সাংখ্য- 

কারের একটা মত আছে,_-বৌদ্ধগণের মত আছে,_কাণ1দগণেরও মত আছে । ভারতের 

দর্শন হইলেই প্রমাণ সন্বন্ধে যেন একটা মতামত থাক! চাই। এ প্রবন্ধে প্রমাণ সম্বন্ধে জৈন- 
দর্শনিকগণের অভিপ্র।য় সংক্ষেপে বর্ধিত হইবে। 

গ্রমাণ-তত্ব লইয় এক দর্শনের সহিত অন্ত দর্শনের বিরোধ আছে ; জৈনদর্শনের সহিতও 

এ বিষয়ে ভারতীয় অন্তান্ত দর্শনের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রমাণের লক্ষণ, সংখ্য। প্রভৃতি 

লইয়! ভারতবর্ষের দর্শন-গ্র্থসমুহে কত বাদ ও তর্ক চলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই বলিলেও 

চলে। সময়ে সময়ে যে, এ সমস্ত তর্ক অসর ও বাগাডম্বরপূর্ণ, তাহ। শ্বীকাধ্য | তবে এর সমস্ত 
বাদ যে একেবারে নিরর9৫থক, তাহাও বলা চলে না। পাশ্চাত্য দর্শনে 757০1010950, 
1:1)1505101985 ও [1,051০এর যে স্থান, ভারতীয় দর্শনে প্রমাণবিচার কতকটা সেই স্থানই 

অধিকার করিয়াছে। স্থতরাং কোনও বিশেষ দর্শনের আলোচনায় তৎসম্মত প্রমাণের 

আলোচনার একট প্রয়োজনীয়তা আছে । ৬ 

প্রমাণের লক্ষণ, প্রম(ণের সংখ্যা, প্রমাণের বিষয় ও প্রমাণের ফল,»_এই চারিটী বিষয়ের 
দিক্ দিয়া জৈন দার্শনিকগণ প্রমাণ পরীক্ষা করিয়া! থাকেন। বল! বাহুল্য, এই চারিটী বিষয়েই 

অন্যান্ত দর্শনের সহিত জনদর্শনের বিরোধ আছে। 

জৈনমতে গ্রমাণ-লক্ষণ--দ্বা পূর্ববার্থবাবসায়াআকং জান প্রমাণম্ ॥*- _পরীক্ষামুখম্। 

স্ব অর্থাৎ আত্ম! ও অপুর্ববার্থ অর্থাৎ যে বিষয় অবগন্ত অবগত নহেন,_-মাত্মা ও অপ্পূ্বার্ 
বিষয়ে যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, তাহাই প্রমাণ। 

 &জনসম্মত প্রমাণ__(১) জ্ঞন-স্বরূপ, €২) নিশ্চয়াত্মক ও (৩) আত্মা ও আত্মাতিরিক্ত বাক 
পদ্ার্থসমূহের প্রকাশক । পরীক্ষামুখকার ৰলেন,__“ছিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারসমর্থং হি প্রুমাণং 

পপ” জা পদ ওসি 

বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বর্ষের ৮স মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
৯ 



২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য। 

ততো! জ্ঞানমেব তৎ।” প্রমাণ, ইষ্ট পদার্থ পাওয়াইয়। দিতে এবং অহিত পদার্থ পরিহার 
করাঁইতে সমর্থ ; সেই জন্য প্রমাণ জ্ঞান-স্বরূপ। 

ক্কি উপায়ে ইষ্ট পদার্থ লাঁভি করা যাইতে পারে, ইষ্ট পদার্থের স্বরূপই বা কি, প্রমাণ 
তাহ। প্রদর্শন করে এবং এ্ররূপে প্রদর্শন করায় বলিম্লা প্রমাণ ইষ্ট পদার্থের প্রপক। সেইরূপ 

অনিষ্ট পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ ও তন্রিবাকরণবিষয়ে উপায় প্রদর্শন করিয়। প্রমাণ অনিষ্ট 

পদার্থের পরিহারক | টজনদর্শনকার বলেন যে, প্রমাণ উক্তরূপে ইঠ্টানিষ্টপদার্থের প্রাপক- 

পরিহারক বলিয়৷ জান-স্বরূপ। কারণ, জ্ঞানের দ্বারাই ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-নিবারণ সম্ভবপর 
হইয়া থাকে । 

অনেক নৈয়াস্িক ও কাপিল মতানুষায়ী পণ্ডিতের মতে-_“অর্থোপলন্ধিহেতুঃ প্রমাণম্ 

অর্থজ্ঞানের হেতুই প্রমাণ । 

যে সকল কারণের সমাবেশ বা সম্ভব হইলে কোনও অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, সেই সকল 

কারণই উক্ত অর্থ-জ্ঞান বিষয়ে প্রমাণ। “অর্থোপলবিক্বেতৃ'র অপর নাম “কারক-সাকল্য?। 

যে হেতুর দ্বারা অর্থোপলব্ধি হয়, তাহা৷ অর্থোপলব্ষিহেতঃ আবার যে সকল হেতু অর্থজ্ঞানের 
উৎপাদক বা “কারক, তাহাদের সমষ্টির নাম “কারক-সাকল্”। এই অর্থোপলন্ধিহেত ব1 
কারক-সাঁকলা কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে প্রমাণ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। 

উজৈনগণ উপরোক্ত মতে দোষারোপ করেন। প্রমাণ জ্ঞান-ম্বরূপ । কারক-সাকল্য যদি 
জান-স্বরূপ হয়, তাহা 'হইলে তাহ! প্রমাঁণ-পদবাঁচ্য হইতে পারে; যদি না হয়, তাহ! হইলে 

তাঁহাকে প্রমাণ বল। যাইতে পারে না। 
অর্থোপলব্ধির যে হেত্ুকে প্রমাণ বল! হইতেছে, তাহা কিরূপ হেতু 2 পরম্পরা-হেতু, না 

অনস্তর-হেতু ? অর্থোপলব্ধির পরম্পরা-হেঠুকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না; কারণ, তাহ! 
হইলে ভোজনাদি ব্যাপারকেও প্রমাণ বলিতে হয়। ভোজন না করিলে শরীর সমস্থ থাকে 

না; শরীর সুস্থ থাকিলে তবে চক্ষুরাদির কার্ধ্য সম্ভবপর হয়; সেই জন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না 

হইলেও ভোঁজন।দি-ব্যাপারকেঞ্জ প্রমাণ বলিতে হয়। যদি নৈয়ায়িকগণ অর্থোপলব্ধির অনস্তর- 

হেতু ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলেন, তাহা! হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে,--কোন্ ইন্দ্রিয় অর্থোপলব্ধির 
হেতু ? দ্রব্যেন্দ্িয়কে অর্থোপলন্ধির অনস্তর-হেতু বল যায় না। কারণ, ভাবেক্ড্রিয় ব্যতিরেকে 

দ্রব্যন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থের উপলব্ধি হয় না। যদি ভাবেন্দ্রিয়কে অনস্তর-হেতু বলিয়া নির্দেশ কর 

যায়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা,_লব্বি-লক্ষণ ভাবেক্দ্রি় অনস্তর-হেতু ? না উপযোগ-লক্ষণ ভাবেঞ্তির 
অনস্তর-হেতু ? অর্থগ্রহণ-শক্তির নাম লঞ্ষি; সুতরাং লব্ধিলক্ষণ ভাবেক্জ্রিয় অর্থোপলব্ধির অব্যবহিত 

হেতু হইতে পারে ন|; অর্থগ্রহণ-শক্তি ও অর্থোপলন্ধির মধ্যে অর্থগ্রহণ-ব্যাপাররূপ এই 

একট। বাবধান আছে। পদার্থজ্ঞানের নামই উপযোগ। অতএব যদ্দি উপযোগলক্ষণ 
ভাবেক্দরিয়কে প্রাণ বলা হয়, তাহা! হইলে প্রকৃতপক্ষে জৈনদন্মত গ্রমাণ-লক্ষপই গ্রহণ 
কর! হয়। 



লন ১০৩ এ প্রমাণ ৩ 

এ স্থলে অনেকে বলেন, ভাঁবেব্দ্িররূপ কোন হীন্দ্রর নাই; ইন্দ্রিয় ভৌতিক এবং ইন্দ্রিয়ই 

অর্থোপলন্ধর অনন্তর-হেতু ; অতএব ইন্ত্রিয়ই প্রমাণ । ইহার উত্তরে জনগণ বলেন, ইন্দ্রিয় 
অর্থেপলন্ধির অনস্তব্র-হেতু হইতে পারে না; আত্মার ব্যাপার ব্যতিরেকে কোনওরূপ জ্ঞানের 

উৎপত্তি হম্স না। ন্ুুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয় থাকে, কিন্তু তখন ম্পশাদি জ্ঞানের উদ্রেক 

হয় না কেন? কারণ, আত্ম! এ সময়ে অব্যাপৃত। এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয় অর্থো পনা্ধর অব্যবহিত 

কারণ নহে এবং তজ্জন্ত ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বল! যায় না। 

শ্ায়।চাধ্যগণের আর একটি মত এই ষে, ইন্দ্রিয় গ্রমাণ ন1 হহতে পারে, কিন্তু 'সন্নিকর্াকে 

প্রমাণ না বলিবার কারণ নাই। ইন্দ্রিয়ের সহিত অথের সন্নিকর্ষ বা স্ষধ্ধ হইলে অথজ্ঞান 
হয়, সুতরাং সন্নিকর্ষ অর্থোপণন্ধির অণস্তর-হেতু এবং তজ্জগ্ত ইহা প্রমাণ-পদ-বাঁচ্য। জৈন- 
গণ ইহারও উত্তরে বলেন, সন্নিকর্ষ অজ্ঞানম্বব্ন1 একটা 1110917551905 এবং 18691181 

ব্যাপার, ইহ! কখনই অর্থজ্ঞানের অব্যবহিত কারণ বলিয়! গণ্য হইতে পারে না| ষ|হ1 না হইলে 
কোন কার্য সম্ভবপর হুয় না, তাহ।কেই উক্ত কার্ষ্যের অনন্তর-হেতু বল৷ যাঁয়। ছেদন-কা্্য 

অস্ত্রব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না, সেই জন্ত অস্ত্র ছেদন-কার্ষ্যের অনত্তর-হেতু । আকাশের সহিত 

নয়নের সন্নিকর্ষ হইলেই যে আকাশ সম্বন্ধে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এমন কথ| বল! যাঁয় ন1। 

আগ্রাঁর ব্যাপার হইগে তবে জ্ঞানের উদ্রেক হর এবং আত্মার ব্যাপার না হইলে ইস্রিয়ার্থ 

সনিকৰ হইলেও জ্ঞ।ন হয় ন!। আকাশের সাহত নয়নের সন্নিকর্ষ হইলেও অনেক সময়ে জ্ঞান 

হয় না। আবার অনেক লময়ে ইঞ্টিয়ার্থ-সন্িকৰ না হইলেও জ্ঞান হয়; প্রাঙিভ প্রত্যক্ষ 

বলে অনেক অধৃপ্ত অবর্তম।ন পদাথ ভ্রষ্টার প্রত্যক্ষ হয়; খধিগণ ধোগবলে অনেক অ প্রত্যক্ষ 

পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়। থাকেন) এই সমস্ত স্থলে সন্নিকর্ষ না থকিলেও জ্ঞান সম্ভবপর হয়। 

অতএব অজ্ঞানস্বরূপ সন্গিকর্ষ অর্ধোপলন্ধির অনস্তর-হেতু নহে এবং ইহাকে প্রমাণ বলা 
যাইতে পারে ন|। | 

প্রভাঁকর-পক্ষীয় মীমাংসকগণ বলেন, 'জ্ঞাতৃব্যাপার* অর্থাৎ আত্মার ঝ/াপারের দ্বারাই 

অর্থ প্রকাশিত হুইয়৷ থাকে, অতএব অর্থোপলব্ধি বিষয়ে জান্কব্যাপারই অনস্তরহেতু এবং 

তজ্জন্ত জ্ঞাতব্যাপারই প্রমাণ । ঠৈনদ1শনিকগণ প্রাতাকর মৃতও পরিহার করেন। কারণ, 

প্রভাকরমতে আখ স্থভীবতঃ অজ্ঞান; ঢেতনা-সমবায়ে আত্মা চেতন হইয়া থাকে । অতএব 

ষেজ্ঞাতৃ-ব্যাপার বা আত্ম-ব্যাপারের দ্বার অর্থোপলব্ধি হইয়া! থাকে, তাহাঁও একটা অজ্ঞান- 

স্বরূপ ব্যাপার হইয়। উঠে এবং প্রভাকর-সগ্ম৩ প্রমাণও অজ্ঞান-স্বরূপ হয়। জনগণ বলেন, 

ষে ব্যাপারের দ্র! অর্থকে জানা বায়, তাহ1রই নাম জ্ঞ।তৃ-ব্যাপার | এ ব্যাপার জান- 

স্বরূপ হওয়াই যুক্তিসগত। 
জৈনমতে প্রমাণ জ্ঞান-স্বর্ূপ । তবে সকল জ্ঞানই প্রমাণ নছে। “তন্নিশ্চয়াত্বকং 

সমারোপবিক্দ্বত্বাদনুমানবৎ”--পরীক্গামুখ । প্রমাণ নিশ্চয়।ত্মক জ্ঞান; কারুণ, অনুমানের ভায় 

ইহা সমারোপবিরুদ্ধ | যাঁহ! 'সমারোপ' নহে অর্ণাৎ সমারোপের বিরোধী, সেইরূপ জ্ঞানই এীমাণ।' 
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জ্ঞানের বিষয়কে অমথার্থরূপে জানার নাম “সমারোপ' ; সমারোপ প্রকৃত পক্ষে মিথ্য। জান। 

জৈনমতে ইহা তিন প্রকার--বিপর্ধ্যয়, সংশয় ও অনধ্যবসায়। বস্তর একটি অংশ বা ভাব 
(৪926০) ধরিয়| বস্তর ত্বরূপ নিণয় করিতে যাঁইলে, তাহ! মিথ্যাজ্ঞানে পরিণত হইবে ; এইরূপ 
মিথ্যাজ্ঞানের নাম “বিপরধ্য়' ৷ শুক্তিকা'র শ্বেতবর্ণের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া যদি শ্ুক্তিকাঁকে 

কেহ রজতজ্ঞান করিয়া! ফেলে, তাহ হইলে তাহার জান অগ্রমাণ হইবে, এই বিপরীত জ্ঞ।নের 

নাম বিপধ্যয়। ব্স্তর নানা অংশ বা ভাব আছে ; কোনও কোনও অংশ ব1 ভাব অনুসারে এক বন্ত 

অপর বস্তর সদৃশ হয়ঃ যেমন উন্নত আকার সম্বন্ধে স্থাণু ও পুরুষের সাদৃশ্ত আছে ; থন অন্ধকারের 

মধ্যে দুরে কোনও উন্নতাকার প্দার্থ দৃষ্িগোচর হইলে, যদি তাহা স্থাণ ব1 মনুষ্য নিশয়রূপে স্থির 
করিবার কোনও উপায় না! থাকে, তাহ হইলে দ্র্টার মনে প্রশ্ন হয়---'উহছ। কি স্থাগু?, না 
পুরুষ ? এইরূপ জ্ঞ।নের নাম 'সংশয় । কোনও লোক পথে যাইতে যাইতে যদি হঠাৎ একগাঁছা 

তৃণ স্পর্শ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তৎকালে এ বাক্তি অন্ত ব্ষিয়ে আসক্তচিত্ত থাক! হেতু 

“ইহ] এই জাতীয় বস্তু”, “ইহার নাম এই”, এইরূপ জ্ঞান তাহার মনে হইতে পারে না। 
“ক একট।”” ইত্যাকার একট আলোচন। মাত্র ভাহার মনে উদ্দিত হয়। এ আলোচনা . 

নিশ্চয়-জ্ঞান নহে; ইহাও একরূপ সমারোপ, ইহার নাঁম “অনধাবসায়” । বিপধ্যয়, সংশয় 
ও অনধ্যবসায় মিথ্যাজ্ঞান। টৈনমতে এই ধিথাজ্ঞানাজ্বক ভ্রিবিধ সমারোপের বিকোধী যে 
জন, তাহাই নিশ্চয়াম্মক জ্ঞান, তাহারই নাম প্রমাণ। প্রমেয় পদার্থের য্থার্থ স্বরূপ প্রমাণ 

ছার! নিরূপিত হইয়া থাকে । এই জন্ত প্রমাণ বাবসাফ়াত্মক জ্ঞান বলিয়াও কথিত 

হইয়! থাকে । 

প্রস্গতঃ এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গ্রভাকরপক্ষীক্স মীমাংসকগ্ণ উপরোক্ত 

বিপর্যায়কে বিপরীত জ্ঞান না বলিয়া “ভেদাখ্যাতি' বা বিবেকাখ্যাতি, এই আখ) গ্রদান 

করেন। তাহাদের মতে শুক্তিকায় যে রজত জ্ঞান হয়, তাহা একেবরে বিপরীত্তজ্ঞ।ন নহে। 

“ইহা! রজত” এই জ্ঞানের মধ্যে “ইহা” এই জ্ঞানাংশটুকু প্রত্যক্ষগৃহীত; প্রত্যক্ষগৃহ্হীত এই 

জ্ঞানাংশে কোনও বৈপরীত্য ৰা! মিথ্যাত্ব নাই। আবার “রজত” এই জ্ঞানাংশটুকু স্থৃতি'বাহিত। 

স্বতিসিদ্ধ এই জ্ঞানাংশেও কোনগু বৈপরীত্য ব৷ মিথাত্ব নাই । অতএব “ইহা! রজত' এই জ্ঞানের 
অন্তর্গত ছুইটী জ্ঞানাংশই সতা। তবে “ইহা (অর্থাৎ দৃণ্তমান শুক্তিক1) রজত” ইত্যাকার জ্ঞানকে 

ভ্রমাত্মক বলি কেন? তহুত্তরে মীমাংসকগণ বলেন, “ইহ! রজত”,এই জ্ঞানের মধ্যে ষে ছইটি 

জ্ঞানাংশ আছে, তাহার সত্য হইলেও তাহাদের একীকরণ অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে যে ভেদ 

আছে, সেই ভেদের অস্বীকার কর!র অগ্ত বিপর্যয় হয়। প্রত্যক্গসিদ্ধ “ইহা”, আর শ্মরণসি্ধ 

গ্রজত”, এই ছুইটকে এক করিলে চলিবে না; : তাহার! ছইটী পৃথক্ পদার্থ, এই তেদ মনে 
রাখিতে হইবে । এই ভেদ আন্বীকাঁর করার নাম “ভেদাখ্যাতি' বা বিবেকাঁখ্যাতি। প্রাভা- 
করমতে বিপর্যয় মিথ্যাজ্ন নহে--ভ্দোখ্যাতিমাত্র । বিবেকাব্যাতিবাধের নিরাসকলে 

জৈনগদ যে সমস্ত তকের উত্থাপন করিয়া থাকেন, এ হলে সে সমস্তের বিচার সম্ভবপর 



সম ১৩৩৩ ] প্রমাণ ৫ 

হইবে না । জৈনদার্শনিকগণের এ বিষয়ে ধুক্তিসমূহের সারাংশ এছ যে. --শুক্তিকে রজতরূপে 

মনে করাই ত অধথার্থ জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান বা বিপরীতজ্ঞান। অতএব বিপর্যয় শ্বভাবতঃ 

বিপরীতজ্ঞানই বটে। | 

প্রমাণকে উক্ত প্রকাঁরে নিশ্চয়াত্বক বা ব্যবসায়ী জান বলিয়া নির্দেশ করিয়া জৈনগণ 

বৌদ্ধসশ্মঘত এনির্বিকল্প প্রতাক্ষে'র প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া থাকেন। যে জ্ঞান কল্পনা- 

বিবর্জিত ও ভ্রান্ত, বৌদ্ধমতে তাহার নাম নির্বিক্পক জ্ঞান এবং এই নির্ববিকল্পক জ্ঞানই 
প্রত্যক্ষপ্রমাণ। বস্ত্র অন্ুভবমাত্র যে জ্ঞানের উদয় হয়, যে জ্ঞানে অনুভূত বজ্র নাম 

বা জাতি সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানের উদ্রেক হয় না, 'সর্ধবিকল্পবজ্জিত, সর্বপ্রকার বিশেষ- 

জ্ঞানবজ্জিত জ্ঞান প্রতাক্ষ প্রমাপ,_ইছা! বৌদ্ধমত । জৈনগণ বলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ 

সবিকল্প,--ইহা নির্ব্বিকল্প হইতে পারে না। কিরূপ প্রশ্তাক্ষের দার! নির্কিকন্পন অনুভূত 

হইতে পারে ? বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ চতুর্রিধ,_-এন্দিয,। মনস, যোগি-গ্রত্যঙ্গ ও স্বসংবেদন। 
ইন্দরিয়-প্রত্যক্দ দ্বার উপরোক্ত কল্পনাবর্জিত নির্বিকর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সকলেই জানে । 

মানস প্রতাক্ষ থার। ইন্দিয়জ্ঞান-পরিচ্ছিন্ন পদার্থেরই দ্বিতীয় ক্ষণে অনুভব হয়; সুতরাং 

ইহা স্বারাও নির্বিকল্ন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যোগি-প্রত্যক্ষে নির্বিকল প্রত্যক্ষ হয়, এ 
কথা বল! চলে না; কারণ, যোগী কিরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাহা! সাধারণ লে।কে কিরূপে 

বুঝিবে 2 স্বসংবেদন দ্বার! যাহ! প্রত্যক্ষ হয়, তাহ! নির্বিকল্প নহে; কারণ, আাহাতে “এ 

পদার্থ নীল” ইত্যাকার একট। পদীর্থ সম্বন্ধে বিকল্প থাকে । এবং “আমি অনুভব 

করিতেছি”, অন্ুভাবক সম্বন্ধে এরূপও একটা বিকর অনেক সময়ে থাকে) সুতরাং 

ম্বসংব্দেন সবিকল্প জ্ঞান ব্যতীত অন্ত কিছুই হইতে পারে না। “কল্পনাপোট় অন্দ্রাস্ত 
নির্বকরজ্ঞান প্রমাণ নহে,_-সবিকল্প, নিশ্চগনাত্মক, ব্যবসায়ী জ্ঞানই জৈনমতে গ্রমাণ। 

জৈনমতে প্রমাণ "স্ব অর্থাৎ জ্ঞনম্বূপ আতা! ও জ্ঞাতা হইতে পৃথক্ “পর? অর্থাৎ 
চিতন বা অচেতন অর্থসমুহ নিরূপণ করিয়া থাকে । 

শূন্য-বাদিগণ বলেন, পদার্থের অস্তিত্ব নাই। পদার্থকে অণুরঠ্া বলিতে পার ন। | অথু 

কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না! এবং যখন অণু স্বন্ধে কোঁনও প্রকার গ্রশ্াক্ষ নাই, তখন 

অণু অনুমানসিদ্ধও হইতে পারে না। কারণ, অনুমান প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষিত। তার 

পর অথু নিতা, না অনিতা? যদি অণু নিতা হয়, তাহা হইলে ইহা অর্থক্রিয়াকাঁরী 

কি না? যদি অণু অর্থক্রিয়াকারী না হয়, তাহা হইবে ইহ! একট! কাল্পনিক পদার্থ হইয়। পড়ে ; 

কারণ, সৎ পদার্ঘমাত্রই অর্থক্রিয়াকারী। অণু অর্থক্রিয়াকারী বলিয়া স্বীকৃত হইলে, প্রশ্ন এই,-. 
ইহা ধুগপৎ সমস্ত স্বকার্ধা করিয়া ফেলে, ন। ক্রমে ক্রমে কার্ধ্য করে? অণু যুগপৎ সমস্ত 
কারধ্য করে না) কারণ, তাহা হইলে দ্বিতীয় ক্ষণে অণুর অস্তিত্ব অসম্ভব হয়। ক্রমে ক্রদে 
কার্য করাও অণুর পক্ষে অসম্ভব ; কারণ, প্রশ্ন উঠে,--বিভিন্ন ক্ষণে বিভিন্ন কার্য করিতে 

'অণুর স্বভাবের পরিবর্তন হয় কি না? যধি বল, শ্বভাবের পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে অণু 
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ক্ষণেক অনিতয পদার্থ হইয়। পড়ে। আর যদি বল, স্বভাবের পরিবর্তন হয় না, তাঁহা হইলে 

প্রথম কার্ষোঁৎপত্তিকাঁলে দ্বিতীয় কার্যোৎপত্তিও সম্ভবপর হইয়া উঠে। এই সমস্ত কারণে 

অণুর নিত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। আখর অণুকে অনিত্য বলিয়া ধরিলেও 

গে।লযোগ হর। অনিত্য অণু ক্ষণিক, না কালাস্তরস্থারী ? যদি বল-_ক্ষণিক, তাহা হইলে 

ইহার উৎপত্তির কারণ কি? অথুর উৎপত্তির কারণ নাই বলিলে, ইহা ক্ষণিক ন! হইয়া 
নিত্য৪ হইতে পারে। অণু ভাঁপন স্বভাব হইতে উৎপন্ন বলিলে, ইহ! সনাতন হইয়৷ পড়ে । 

অপর ভ্রব্য হইতে অণু উৎপন্ন হয় বলিলে উক্ত কাঁরণ-দ্রব্যের শ্বভাব লইয়া নাঁনা প্রশ্ন উঠে, 

উক্ত কারণদ্রব্য স্থূল, না অপুস্বরূপ? ইত্যাঁদি। এই সমস্ত কারণে অধুকে ক্ষণিক বলিতে 

পার না। আবার তাহাকে কানাস্তরস্থায়ীও বলিতে পার না। অণু যদি কিয়ৎকালস্থায়ী 

হয়, তাহা হইলে কিয়খক|লের জন্ত ইহ! ক্রিয়াশীল শ্বীকাঁর করিতে হয়; কিন্তু যদি 

ইহ কিয়ৎকাঁলের জন্ ক্রিয়াশীল হর, তাঁহা হইলে কিয়ৎকাঁল পরে ইহার ক্রিগ়্াহীন হইয়া 
বিনষ্ট হইব।র কাঁরণ কি? এনিমিত্ত অণুকে কিয়গুক|লস্থায়ী বল! যায় না। পদার্থকে 

অণুস্বরূপ না বলিয়া স্কুল বলিলেও গোলযোগ আছে। স্থুল পদার্থ নিতা, না অনিত্য? 

পদার্থ নিত্য হইলে যে অপঙ্গতি হয়, তাহা ইতিপুরর্ঝই ধর্শিত হইয়াছে । স্থুলপদা্থ অনিত্য 

বন্গিলে প্রশ্ন হর,_স্থুণ পদার্থ স্কুল হইতে উৎপন্ন, না অণু হইতে উৎপন্ন ? স্থল হইতে গুলের 

উৎপত্তি--এ কথা সঙ্গত নহে; কারণ, সুঙ্ষের অপেক্ষায় স্কুলের ব্যবস্থা হয়। আবার 
স্থল পদার্থ অণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিলে পদার্থ স্কলস্বভাব বলা চলে না ;--তাহা হইলে 

পদ] স্থলও বটে, আগবও বটে, এই কথা বলিতে হয়। কিন্তু সৎপদার্থ এরূপ উভয়স্বভীব 

বলিলেও অসঙ্গতি হয়। কারণ, কিরূপে স্থলের অংশ অণুসমূছ সংযুক্ত হয়, অণুসমূহ সংযুক্ত 

হইয়াও কঞ্চিৎ পৃথক থাকে কি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উদয় হয়। এ দিকে আবার 

সৎপদার্থ স্থলও নহে, সুক্মও নহে, এরূপ বলাও চলে না; কারণ, স্থল বা হুক্ষের একটা ন! হইলে 

অপরটা হইতেই হইবে। শুন্তবার্দিগণ বলেন,__পদার্থের সত্তা স্বীকার করা এইরূপে অসম্ভব । 
তাহারা আরও বলেন, জন কিরূপে পদার্থ নিরূপণ করিবে? যদি সমকালে থাঁকার জন্য 

জান পধাথ নিরূপণে সক্ষম হয়, তাহা হইলে ৩ ত্রিলোকের পদার্থ এককাঁলেই অনুভুত 
হইতে পারে। তারপর জ্ঞান নিরাকার, না সাকার? যদি নিরাকার হয়, তাহা হইলে 

ইহার দ্বারা সাকার পদার্থের অবগতি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে £ যদি জ্ঞানের একট! 
আকার স্বীকার কর, তাহা হইলে সে আকার জ্ঞানম্বরূপ, ন! অজ্ঞান ? জ্ঞানের আকার 

জ্ঞনন্বরূপ হইলে আবার প্রশ্ন উঠে, তাহা নিরাকার, ন। সাকার 2 এইরূপে অনবস্থা আসিগা 

পড়ে। আবার জ্ঞানের আকার অজ্ঞান বলিলেও নান! দোষ হয়। এইপ্পে শৃন্ঠবাদিমতে 

সর্ধশূন্ততাই তত্ব । 

, ইহার উত্তরে জনগণ বলেন, __পদার্থ উভয়ন্থভাব। অথুই যে সর্বত্র স্থলের কারণ, 
এমন নহে; আনেক সমদ্ধে স্থল হইতেও সুগের উৎপত্তি হয়; আবার আক।শ ও আত্মা 
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অণুস্বভাঁৰ না| হইয়াও কাঁধ্যের জনক হইয়া! থাকে । যে স্থলে অণু হইতে স্থুলের 

উৎপত্তি হয়, সে স্থলে অণুদকল “কথঞ্চিৎ। পৃথকৃও বটে, “কথঞ্চিং” সংযুক্তও বটে। 

জৈনগণ বলেন, ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। পদার্থের একই ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের 
অ(রোপ করিলে বিরোধ হয়; কিন্তু পদ্রব্য”-(509507০৪)-্পে পদার্ঁ নিত্য হইয়াও 

প্পর্যযায়'(0)001808601)-রূপে ক্ণিক হইলে কোনও বাধ হয় না। ৫জনমতে পদার্থ 

দ্রবারূপে নিত্য, পর্যযায়রূপে অনিত্য ; দ্রব্রূপে অপরিবর্তিত, পর্যযায়রূপে পরিবর্থিত ; এইরূপে 
পার্থ উভয়স্বভাব। জ্ঞানের পদার্থ পরিচ্ছেদ সম্থন্ধে জৈনগণ বলেন, শুধু সমকালে থাঁকিলেই 

পদার্থ জ্ঞানলন্ধ হয় না; ষোগ্য-সনক।লে থাকিলেই পদার্থ আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। 

এইরূপে স্থৃতি সাহায্যে অতীত পদার্থ জ্ঞানগোচর হয়। এ দিকে আবার ভূত, ভবিষ্যৎ ও 

বর্তমান ভ্রিকাঁলের বিষয় লইয়া! শব্দ ও অনুমান প্রমাণ। এইরপে জ্ঞান, পদার্থের সমকাঁলিকও 

বটে, অনমকালিকও বটে । জৈনমতে জ্ঞান কথঞ্চিংৎ নিরাঁকাঁরও বটে, কথঞ্চিৎ সাকারও বটে। 

জ্ঞান একট! জড়পদার্থের স্তায় আকারবিশিষ্ট পদার্থ নহে, ইহা সকলেই জাঁনে। তবে 
“জ্ঞন(বরণা”্দি কর্দের ক্ষয়োপশমে পদার্থ জ্ঞান গৃহীত হইয়া! থাকে; এইরূপে পদার্থ-গ্রণকে 

যদি “আকার” আখ্যা দেওয়া যায়, তাহ। হুইলে জ্ঞানকে সাকার বল! যাইতে পারে। উৈন- 

দর্শনিকগণ এই প্রকারে শূন্তবাদ পরিহার করিয়া, স্ব ও পরের সত্ব! প্রতিপন্ন করেন এবং 

স্বও পর প্রমাণ দ্বার] গৃহীত হইয়া থকে, ইহা সপ্রমাণ করেন। 

্রঙ্ষবাদিগণ বলেন-_ প্রপঞ্চ মিথ্যা ; ব্রঙ্গই সত্য) ব্রহ্ম বা পরমাত্বা ব্যতীত আর কিছুই 
সৎ পদার্থ নাই । জৈনগণ স্ব ব আত্মীর সত্যত। ম্বীকীর করেন বটে, কিন্তু তাহাদের মতে স্ব 

"একমেবাদ্বিতীয়ম্” নহে ; অর্থাৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা নহে। তীহারা বলেন, ব্রহ্গাদ্বৈতমত স্বীকার 

করিলে জ্ঞাতা ব৷ প্রমাতা দ্বয়ং অসৎ হুইয়! পড়েন। জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সরল-সালাদি 

ভিন্ন ভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়; উক্ত ভিন্ন ভিন্ন নামের মূলে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানও দুষ্ট হয়) এই সমস্ত 

হইতে পদাথমুহের সত্তা সপ্রমাণ হয়। পদাথপমূহ নিঃম্বভাব, এ কথ| বল! যায় না) 

যাহা প্রতীতির অগোচর, তাহাই নিঃম্বভাব ; পদ্দাথপকল প্রতীতিরঞ্সগোচর নহে। প্রপঞ্চ 
সত্যরূপেই প্রতীতিগোচর হয়; ব্রঙ্গ-ব্ূপে নহে। ঠজন্গণ বলেন, এইরূপে গ্রম।পের দ্বারা 
অদ্ধিতীয় তরঙ্গ নিরূপিত্ত না! হইয়া, ত্ব পর পদাথ-সমূহ পরিচ্ছিন্ন হইয়! থাকে । 

'্ব-শবের অথথ আত্ম! জ্ঞাতা।, জ্ঞান) জৈনমতে জান স্বয়-বিদ্িত। ভট্টগতে ম্ব-সংবেদন 

অসম্ভব ; কারণ, বিদ্িত হইতে গেলে, একটী বেদক অথণৎ জাতা এবং একটা বেস্ত অর্থাৎ 

জ্ঞানের বিষয় থাক! চাই ; শ্ব-সংবেদন স্বীকার করিতে হইলে বলিতে হয়, আত্মা বেদকও 
বটে, বেগ্বও বটে; ভট্টমতে আত্মায় এরূপ বিরোধ অসম্ভব; স্থতরাং আহা! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
(0172000) জ্ঞাত হইতে পারে না; পরোক্ষভাবে আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান সম্ভব। ভট্টমতের 

নিরাসকল্পে জৈনদারশনিকগণ বলেন, প্রদীপ যেরূপ অন্ত পদার্থের গ্রকাশক হইয়া ্ব-গ্রকাশক। 
*€সইরূপ জ্ঞানও অন্ঠ পদাঁথের পরিচ্ছেদক হুইয়। ত্বসংবেদক,__ইছাতে বিরোধ নাই । প্রদীপকে 
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গ্রকাশ করিবার জন্ত গ্রদীপান্তরের প্রয়োজন হয় না, সেইক়প স্ব-সংবেদনও পরোক্ষ-প্রমাণের 

মুখ।ণেক্ষী নহে। ' | 

এই প্রসঙ্গে ভ্ায়াচাধ্য-( যৌগ )-গণ বলেন, একমাত্র ঈশ্বর-জ্ঞান স্বয়ংগ্রকাশ ; মনুষ্যের 

জ্ঞান স্বংপ্রকাশ নছে। জ্ঞান পদার্থের পরিচ্ছেদ কবে; যখন বাহ্ পদাথের জ্ঞান বিষয়ে 

জানিব!র ইচ্ছা হয়, তখনই জ্ঞান. সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, নতুবা নহে । ইহ|র উত্তরে দৈনপঞ্ডিতগণ 
বলেন, যদ ঈশ্বর-জ্ঞান ত্বসংবিদিত হইতে পারে, তখন মানুষের জনই বৰ! শ্বসংবিদিত হইবে 

ন|ংকেন? দ্বিতীয়তঃ, স্ব-নংবেদন ব্যাপারে অথক্ান বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা দেখিতে পাওয়। 

' যায় না) যে সমরে অর্থজ্ঞান হয়, সেই সময়েই সঙ্গে সঙ্গে স্ব-সংবেদন হইয়। যায়) অর্থজ্ঞান 

ও স্ব-সংবেদনের মধ্যে কোনও ব্যবধান দেখা যায় না। অতএব শ্ব-সংবেদন সাক্ষাৎ 

রূপেই সম্ভব। | 

েনমতে প্রমাণ-নংখ্য।,-- 

“তদ্দ্বিভেদং প্রতাক্ষং চ পরোক্ষং ৮৮ 17-_প্রমাণনয়তত্।লোকা লঙ্কা রঃ, ২।১। 

প্রমাণ ছুই প্রকার; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । প্রতাক্ষ-জ্ঞান স্পষ্টতর জ্ঞান; ইহ! দ্বার! 

পদাথের বৈশিষ্ট্যসকল সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হুইয়| থাফে । পরোক্ষ-জ্ঞান, গ্রত্যক্গ অপেক্ষা 

অস্পষ্ট । প্রত্যক্ষের ছুই ভেদ,__সাংব্যবহারিক ও পারমার্থিক | স|ংবাবহারিক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান 

দুই প্রকার, _ইন্দ্িযনিবন্ধন ও অনিন্দরিয়-নিবন্ধন। যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ইন্জ্রিগ ও মনের সাহচর্ষে 
উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ইন্দট্রিয়নিবন্ধন; ইন্জ্রিয়নিবন্ধন গ্রতাক্ষ চক্ষুরাদি পঞ্চেন্ত্রিযভেদে 

পাঁচ প্রকার। যে প্রত্ক্ষ-জঞন মাত্র অনিজ্ত্রির অ্ধাৎ মনের উপর নির্ভর করে, তাহার 

' নাম অনিন্দ্িয়নিবন্ধন। সুখহ্ঃখাদির জ্ঞান অনিন্দির-প্রত্যক্গ । পারমাথিক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান 

বিকল ও সকল-ভেদে হই প্রকার। বিকলজ্ঞান অসম্পূর্ণ পদাণের পরিচ্ছেদক। বিকল 

প্রত্যক্ষের ছুই ভেদ্,--অবধি ও মনঃপধ্যয়। রূপবিশিষ্ট পদার্থসমুহের যে ভাব, প্রকার, 
পর্ধযায় বা অংশ স্কুল ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য, অবধিজ্ঞানের ধারা তাহ! প্রাত্যক্ষ হইয়া থাকে | যে 

প্রশ্তাক্ষ-জ্ঞান দ্বারা পরাচিত্তের ব্যাপারসমূহ উপণদ্ধি করিতে পার! যায়, তাহার নাম 

মনঃপর্য্যর। সকলগ্রত্যন্গ, কেবলজ্ঞ!ন বা! সর্ধজ্ঞত্বের নামান্তর মাত্র। ইহা দ্বারা নিখিল দ্রবা 

ও তাহাদের নিখিল পর্যায় প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে । 

স্মরণ, গ্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক, অনুমান ও আগমভেদে পরোক্ষজ্ঞান পঞ্চবিধ। পূর্ববানথতূতির 

স্কারবলে পূর্ববানহভূত বিষয়ের যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম ল্মরণ। অনেকে বলেন, -দ্লরণের 

বিষয় ও পূর্ববানুভূতির বিষয় এক ; ম্মরণ পূর্বান্ুভূতির অধীন) অত্তএব স্মরণ একটা পৃথক্ 
প্রমাণ নে । এ বিষয়ে টজনদার্শনিকগণ বলেন, অন্ুমানও পূর্বজ্ঞানের অধীন; সুতরাং যদি 
অনুমান একট। স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়। পরিগণিত হুইতে পারে, তাহ! হইলে ম্বৃতিই ব! পৃথক্ 

গ্রমাণ হইবে না'কেন?' তারপন্ন, অন্থমানের বিষয় ও পূর্ববজ্ঞনের বিষয় যেমন এক নহে, 
সেইরূপ স্থতি ও পূর্বানুভূতির বিষয়ও এক নহে। অনুভবে পদার্থের ধতগুলি বৈশিষ্ট্য 
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যতটা ম্পষ্টূপে উপলব্ধ হয়, স্মরণে ততগুলি বৈশিষ্ট্য ততট! স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। 

অন্ুভবকালে «ইহা অনুভব করিতেছি” এইব্ূপ জ্ঞান থাঁকে ; স্বৃতির সময়ে “ইহা স্মরণ 

করিতেছি* ইত্যাকাঁর একটা বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান হয়। এই সমস্ত কারণে স্্তি 
পর্বান্ুভৃতি হইতে বিভিন্ন এবং একট। পৃথক্ প্রমাঁণ, বলিয়। জৈনগণ কর্তৃক নিরূপিত হয়। 

অনুভব ও স্মৃতির সাহাঁযো যে একপ্রকার সংকলনাত্মক জ্ঞানের উদয় হয়, তাঁহাঁর নাম 

গ্রতাতিজ্ঞা। “গবয় গো-সদৃশ*,। প্মহিষ গো-বিসদৃশ”। ণ গো শবল-জাতীয়, 
“কটককুণ্ডপাদি নানা আকারের অলঙ্কারে ক্রমশঃ পরিণত হইলেও ন্ুবর্ণাধ্য দ্রব্য এক ই,”-_ 

প্রত্যাভিজ্ঞানের দ্বারা এই চতুর্কিধ জান লাভ কর! যাইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে 

"রী গবয় গো-সদৃশ,” “এ মহিষ গে-বিসদৃশ”, ইত্যাকার জ্ঞান গ্রতাক্ষ জ্ঞান। কারণ, উক্ত 

জ্ঞানাস্তর্গত গবয় ও মহিষ প্রত্যক্ষগোচর | টজন পগ্ডিতগণ বলেন, গবয় 'ও মহিষ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ 

হইলেও গো স্থৃতি-বিষয় ; প্রত্যক্ষবিষয় ও স্বৃতিবিষয়ের সংকলনে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, 

তাহা প্রত্যক্ষও নহে, স্থৃতিও নহে; তাহ! প্রত্যভিজ্ঞাখ্য একটা পৃথক্ প্রমাণ। “ই গে! 

শবলজাতীয়*__ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞানের মধ্যে যে জাতি বা সামান্তের জান নিহিত থাকে, 
জৈনদাশনিকগণ তাঁহাকে “তির্ধ/কৃসামান্ত' বলিয়া থাকেন। বৌদ্ধগণ তির্যযকৃলামান্তের 

ই অস্তিত্ব দ্বীকার করেন না। তীহাদের মতে 'বিশেষ' ব| “ম্বলক্ষণ? (13916000191) জ্ঞানের 

বিষয় সোঁমীন্য' বলিয়া কিছুই নাই এবং তাহা জ্ঞানের বিষয়ও হইতে পারে ন। জৈনগণ 

বলেন, এক পদার্থের সহিত অন্ত পদার্থের সাদৃশ্ঠ আছে, ইহ! বৌদ্ধগণও শ্বীকার করেন) এই 
সাদৃশ্যজ্ঞানের মধ্যেই সামান্জ্ঞান রহিয়াছে; অতএব সামান্ের অস্তিত্ব শ্বীকার করিতেই 
হয়। তদুত্বরে বৌদ্ধদীর্শনিকগণের বক্তব্য এই যে, 'বাসন।'-বশতঃ সাদৃহ (সামান্ধ ) জ্ঞানের 

উত্তুব হুইয়! থাকে; প্রকৃতপক্ষে সামান্তের সত্ব। নাই। জৈনগণ বলেন, যদি সামান্ের 
অস্তিত্ব নাই, তাহ! হইলে বাসনা কিরূপে তদ্িষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে? সামান্ঠ 

আছে, এবং তজ্জগ্তই বাসন! ছার! তদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাঁকে,_-ইহাই যুক্তিসঙ্গত। 

“কটককুগুলাদি নানা আকারের অলঙ্কারে ক্রমশঃ পরিণত হইলেঞ্জন্থবর্ণাখ্য দ্রব্য একই”-_ 

ইত্যাকাঁর জ্ঞানের মধ্যে স্বর্ণ-সন্বন্ধে যে সামান্ত-জ্ঞান থাকে, তাঁহার নাম 'উর্ধতা-সামান্ত' | 
বৌদ্ধ ্ষণিক বাদিগণ উর্ধাতা-সামান্ঠেরও অস্তিত্ব শ্বীকার করেন না। তাহারা 'বলেন, যাঁহা 
সৎ, তাহা ক্ষণিক ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ, যাহা 'অর্থ-ক্রিয়া-কারী, 
অর্থাৎ যাহ কার্য্ের উৎপাদক, তাছাই সং; অর্থাক্রয়াকারিত্ব ক্ষণিক পদাথেই সম্ভব। 

যাহ। নিত্য ও অবিকৃত ( ভর্ধতাসামান্ত ), তাহ! অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারে ন1; কারণ, 

চির-সৎ পদার্থ কিরূপে কার্য উৎপাদন করিবে? 'ক্রমে ক্রমে? (৪15009110০৫ ৪৪০- 
০6591515 ) কাধ্য-নমূহের উৎপাদন তাহার পক্ষে অসস্তবঃ কারণ, যখন তাহার অবিকার্ধ্য, 
অপরিবর্তনীয় স্বভাব রহিয়াছে, তখন স্বভাব অনুযায়ী সমস্ত কাণ্য্যগুলিই একেবারে এক সঙ্গে 

* *হইয়া। যাইবে । আবার 'অক্রমেঠ (5100)0151)59891 ) কাধ্যসমূহের উৎপত্তিও অসম্ভব । ) 
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কারণ, তাহ! হইলে পদার্থ এক সঙ্গে অতীত, অনাগত ও বর্তমান সমস্ত কাধ্যের জনক,--ইহা 

স্বীকার করিতে হয়। এই জন্ত পদীর্থ”ক্গপবিধবংসি,--উর্ধাতা-সামান্তরূপ কোনও অবিকৃত, 
নিত্য, চির-অপরিবষ্তিত সত্ব নাই,-- ইহাই বৌদ্ধগণ ঘোষণা করেন। এতছুত্তরে জৈনগণ 

বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্ব ব৷ কার্ধ্যকাঁরণবাদ উর্ধতাসামান্ত-শ্বীকাঁরের উপরই গ্রতিষিত ; 

কারণ, যদি একট। স্থায়ী মূলতত্ব না থাকে, তাহ! হইলে ছুইটা ব্যাঁপারের মধ্যে কোন্টাকেই 
বা কারণ বলিব আর কোন্টাকেই বা কাঁধ্য বলিব? উর্ধাতাসামান্তাখ্য এই মুলতত্বই কা্ধ্য- 

কাঃণের সংযোজক; উর্ধতাসামান্ত, না থাকিলে জগতের সমস্ত ব্যাপার পরণ্পর হইতে 
একাস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কাহারও সহিত কাহারও কোনওরপ সব্বন্ধ থাকে না) ফলে 

কার্যাকারণভাঁব অসম্ভব হয়। নিত্যপদার্থ অর্থক্রিয়াকাঁরী হইতে পারে না, জৈনমতে ইহ! 

্রাস্ত সি্ধাত্ত। পদার্থের দ্রব্ভাব ও পর্ধয়ভাব, এই ছুই ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই, 
সমস্ত অসামঞ্জশ্তের সমাধান হইয়! যায়। দ্রব্যতঃ পদার্থ বীজরূপী ; অতীত, অনাগত ও বর্তমান 

সমস্ত কার্ধা “অক্রমে” উৎপাদন করিবার শক্তি এই গ্রব্ভাবের মধ্যে নিহিত থাকে । 

সহকারী বস্ত বা ব্যাপারসমূহের সংযোগে পদার্থ বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া ত্রমে ক্রমে 

বিভিন্ন কাধ্যমমুহ উৎপাদন করিয়া যার । সুতরাং অর্থাক্রিয়াকারিত্ব দ্বার উর্ধতাসামান্তের 

বাধ হয় না । জৈনগণ বলেন, পদার্থকে নশ্বর বলিলেও তাহার একট! স্থির স্বভাব স্বীকার 

করিতে হয়) কারণ, যদি ম্বভাবই নাই, তাহা হইলে বিনাশ কাহার হইবে? প্রকৃত দিদ্ধাস্ত 

এই যে, দ্রব্যভাবতঃ পদার্থ অবিনাশী এবং পর্য।1তঃ তাহা ক্ষণবিধবংসী। 

উপলম্ত ও অনুপলস্তের দ্বার! “ইহা থাকিলে ইহা থাকে” ইত্যাকাঁর বাণ্তিবিষয়ক ষে 

জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, টজনমতে তাহার নাম তর্ক বাউহ। তর্কজ্ঞানের উদ্দাহরণ, “যেখানে 

যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেখানে বহিও আছে” এবং ”“যেখানে যেখানে বহ্কি থকে না, 

সেখানে সেখানে ধুমও থাকে না”। তর্কলন্ধ সত্য চিরকালই সতা ; ইহ! দ্বার ব্যাপ্তিজ্ঞান 

অর্থাৎ সাধ্য ( যথা, বহ্ছি ) ও সাধন ( যথা, ধুম ) উভয়ের মধ্যে একট! অবিনা'ভাঁব, অবিচ্ছিন্ন 

সম্বন্ধের পরিচয় পাঁওয়] যাক । বৌদ্ধগণ তর্কের প্রামাণা স্বীকার করেন না অথচ অনুমানের 

প্রামাণ্য স্বীকার করেন। টজনদার্শনিকগণ বলেন, তর্কের ছারাই ব্যাপ্ডিজ্ঞান লব্ধ হয়; 

ব্যাঞ্থিজ্ঞান না! হইলে অনুমান হয় না) অত্তএব তর্কই অনুমানের প্রাণস্বরূপ। এ স্থলে 

তাঁথাগত দার্শনিকগণের বক্তব্য এই যে, ব্যাপ্তিজ্ঞন প্রত্যক্ষের দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। 

স্থৃতরাং প্রত্যক্ষ্যাতিৰিক্ত তর্কগ্রমাণ স্বীকারের কোঁনও আব্শ্তকতা নাই। জৈনগণ বলেন, 
ধুষ-*বিশেষ” বহি-”বিশেষে”র সহিত সংযুক্ত, প্রত্যক্ষের দ্বারা এইরূপ “বিশেষ”-জ্ঞানই হইন়া 
থাকে ; কিন্ত ধুম-দ্রব্য বহ্রি-দ্রব্য বার! পরিব্যাপ্ত, এইরূপ একটা ব্যাণ্চিজ্ঞান প্রত্যঙ্গ হইতে 

পারে না। ইহ! প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণাস্তরের বিষর। 
' তর্বলন্ধ বাপ্তিজানের সাহায্যে সাধ্য সম্ঘন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অন্ুমান। “এ 

পর্বত বহমান) যেহেতু উহ ধুমবান্”-_ইত্যাকাঁর জ্ঞানই অন্ুমান। উৈনমতে অঞ্টমান 
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হইপ্রকার,-_স্বাথাহুমান ও পরার্থানুমান। “হেতু” (প্রত্যক্ষা্দি ঘর) গ্রহণ করিয়া ও 

ব্াপ্তিজ্ঞান ম্মরগ করিয়া সাধ্য সম্বন্ধে অনুমাঁপকের স্বকীয় যে জ্ঞান, তাহাই স্বার্থান্থমান ; আঁর 
যখন তিনি উক্ত স্বকীয় অনুমান পক্ষহেতুবচনাদি দ্বারা অপর লোককে বুঝাইয়া দেন, তখন 
উদ্ত বচনাবলী পরার্থান্মান নামে কথিত হয়। চার্বাক মতাবলম্বী দার্শনিকগণ অনুমানের 

প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে যাঁহ। প্রমাণ, তাহা অগৌণ (01101) হওয়া 

উচিত; প্রত্যক্ষ মুখ্যরূপেই বস্ত নির্দেশ করিয়া থাকে; এই জন্ত চাব্বাকমতে প্রত্যক্ষ 

গ্রমাণ। কিন্তু অনুমানের ছ্বার। যে বস্ত-নির্দেশ হইয়! থাকে, তাহ) গৌণরূপেই (10001190119) 

হয়); কারণ, যদি সাধ্য পক্ষে অবস্থিত হয় এবং সাধোর সহিত হেতুর অবিনাভাৰ সম্বন্ধ থাকে, 

তবেই অনুমান সাধ্যনিকূপণ করিতে সমর্থ হয়। উজৈনগণ চার্ধাকমত নিরাঁসকল্লে বলেন, 

অনুমানের প্রামাণ্য নিরাকরণ করিতে 'যাইয়। চার্বাকগণ প্রকৃতপক্ষে অনুমানের আশ্রয় 

নইয়াই থাকেন; কারণ, চার্বাকের যুক্তি,_“অনুমান অপ্রমাঁণ 5 যেহেতু ইহা গৌণ”_- 

ইহাই ত একটা অনুমান-বাকা। টজৈনগণ বলেন, জন্ুমান প্রকূতপক্ষে মুখ্যভাবেই বস্তুনির্দেশ 
করিয়।৷ থাকে ; পর্বতে ধুম দেখিয়া দর্শকের মনে পর্বতে অগ্নির সন্ত। সম্বন্ধে যে অনুমান 

হয়, তাহা! অগোঁণ, তাহার জন্ত দাঁড়াইয়া ঈড়াইয়া যুক্তিজাল বুনিতে হয় না। প্রতিজ্ঞ, 
হেতুবাক্য গ্রভৃতি অনুমানের ষে সমস্ত অঙ্গ, সে সমস্ত অপর ব্যক্তিকে ব্যাপ্তিবিষয় বুঝাইবার 
জন্যই প্রযুক্ত হয়। অনুমান অনেক স্থলেই অগৌণ। এই প্রসঙ্গে জৈনগণ আরও বলেন,__ 
অগোৌপত্বই যে প্রামাণ্যের লিঙ্গ, তাহ! নহে । অর্থনির্দেশ করিলেই গ্রমাঁণ হয় না,_.অর্থকে 

বথার্থরূপে নির্দেশ করার নামই গ্রমাপ। যে প্রত্যক্ষকে চার্বাকগণ প্রমাণরূপে শ্বীকার 

করেন, সেই প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য কিরপে নিন্ূপিত হয়? ইহার উত্তরে চার্বাকগণ বলেন, 
“তর্থক্রিয়াসংবাদে”র দ্বার প্রতাক্ষের প্রমাণ নির্দিষ্ট হইয়৷ থাকে । কিন্ত তাহা! হইলেই ত 
প্রত্ক্ষের পরেক্ষিত্ব বা গৌণত্ব স্বীকার কর! হইল। অতএব গৌণ হইলেই অনুমাঁণ অপ্রমাণ 
হইবে, এমন কোন কথ! নাই। 

আথু-বচন জৈনমতে আগম:প্রমাণ। বস্ত-স্বর্ূপ যথাষথরূপেঞ্িনি অবগত আছেন এবং 

যিনি অকপটরূপে তাহা প্রকাঁশ করিয়া থাকেন, তিনিই আণ্ু। আপগ্তের বচন অন্রস্ত 

সত্য এবং আগমগ্রমাণরূপে আশ্রয়ণীয় । জৈনমতে টজনাগম ক্ষীণপোষ-সর্বজ্ঞ-তীর্ঘস্করসমূহের 
বচনবিধায়, বিশুদ্ধ আগম এবং অবিসংবাদী মত্যের ভাগারম্বরূপ। উজন-আঁগম টঞন-বেদ 

নামে বিখ্যাত এবং চতুর্ভাগে বিভক্ত থাকায় তাহ! চতুর্কেদ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। 

শোত্রিযগণ খগাদি চতুর্কেদকে অপৌরুষেয় আঁগম বলিয়া থাকেন; জৈনগণ খগাদির 
প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, অকারাদি বর্ণের সম্টিম্বরূপ বেদ অপৌরুষেয় 
ও নিত্য হইতে পারে না। শব পৌদ্গলিক এবং তন্লিমিত্ত ইহা অনিত্য ) সুতরাং শব্দ- 
সমষ্টি বেদও অনিত্য। বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ নাই । প্রত্যক্ষ বর্তমান বিষয়েই 
নিবদ্ধ; সুতরাং ইহ! বেদের নিত্যতা প্রতিপন্ন করে না। অনুমানের ঘারাও বেদের শিত্যত্ব 
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সপ্রমাঁণ হয় না। বেদ? যখন পঠিত হয়, তখনই ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। যদি বল, পঠিত 
ন| হইলেও বেদ অনভিব্যক্তরূপে চির-বর্তমান থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক শব ও বাক্যকে 

নিত্য বলিতে দোষ কি 2 কুমারসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থ বর্ণময় এবং অনিত্য ; বেদও বর্ণময়, সুতরাং 

ইহাও অনিত্য । “একমাত্র প্রজাপতি ছিলেন ; দিন ছিল না,রাত্রি ছিল না, তিনি তপঃ করিলেন; 
তাহা হইতে তপন এবং তপন হইতে চতুর্ধেদের উৎপত্তি হইল”, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 

হইতেই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব থপ্ডিত হয়। বেদের কর্তা বলিয়া কাহাঁকেও জানা 
নাই, অতএব বেদ নিত্য,_-ইহা জুযুক্তি নহে; কারণ, তাহা হইলে অতিপ্রাচীন কূপ ঝা 

প্রাসাদাদিকেও নিতা বলিতে হয়। প্যেো বৈ বেদোং্চ শ্রহিণোতি*, পগ্রজাপতিঃ সোমং 

রাঁজানমন্স্থজৎ ততন্ত্রযো। বেদ! অন্বস্থজন্ত? ইত্যাদি শ্রুতিবাকে যর মধ্যে বেদকর্তীর সন্ধান পাওয়। 

যায়। কথ, মাধ্যন্দিন, তিত্তিরি প্রভৃতি মুনিগণের নামেও অনেক বেদমন্ত্র প্রচাব্রিত আছে; 

ইছারাই তত্তৎ মন্ত্রের প্রণেত! বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। জৈনগণ ছুর্বত্ব কালান্থুরকে 

বেদগ্রণেভ1 বলিয়া উল্লেখ করেন। সুতরাং বেদকে অপৌরুষেয় মনে করিবার কোন 

কারণ নাই। যদ্দি বল, চিরকাণ ধরিয়। গুরুপরম্পরাক্রমে বেদ অধীত হইয়া আসিতেছে, অতএব 

উহ নিত্য; তাহা হইলে বলিতে হয়_আরও অনেক গ্রন্থ গুরুপরম্পরাক্রমে পঠিত হইয় 
আসিতেছে, সুতরাং সেগুলিও নিত্য। বেদ পৌরুষেয় হইলে পুরুষদোযছুষ্ট হইয়া পড়ে, 

অতএব পোষহীন বেদে অপৌরুষেরই বলিতে হয়; জৈমগণ ইত্যাকার অর্থাপত্তির প্রামাণ্য 

শ্বীকাঁর করেন না। তাহারা বলেন, কর্তা দোষহীন হইলে, তৎপ্রণীত গ্রস্থও দৌষহীন হয়? 
স্থঙতরাং গ্রস্থের দোষহীনত| হইতে তাহার অপৌরুষেক়ত্ব সপ্রমাণ হয় না। এতত্প্রসঙ্গে 

জৈনগণ আরও বলেন, বেদ দোষহীন নহে) বেদে অনেক নিষ্ঠুর আচারাদির বিধিবিধান 

দেখ! যায়) তন্দারা বেদ হুষ্টপুকষরচিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। অহিংসাধর্ম্ের উপর 

গ্রতি ষ্িত, অর্ৎবাক্যময় জৈনবেদই সনাতন, বিশুদ্ধ আগম,__ইহাই টজনসিদ্ধাস্ত। 
উপরে যে সমস্ত প্রমাণের বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাঁহারা! জৈনসম্মত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 

নামক প্রমাণ-ছবয়ের অন্তভূতি, ইহা পূর্বেই বলা হইয়্াছে। ছনমতে প্রমাণ মূলতঃ ছুইটী-_ 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । প্রমাণের সংখা। লইয়া! জেন দর্শনের সহিত অন্তান্ত দর্শনের বিরোধ 

আছে। 

"প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদস্থগতৌ পুনঃ । 

অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যা শব্ধঞ্চ তে উভে ॥ 

স্টায়ৈক দেপিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন। 

অর্থাপত্ত্া৷ সহৈভানি চত্বার্যযাহুঃ প্রাভাকরাঃ ॥ 

অভাবধষ্টান্তেতানি ভাট! বেদাত্তিনন্তথা। 

সম্তবৈতিহৃযুক্তানি তানি পৌরাণিক। জণ্তঃ॥” 
চার্বাকমতে প্রত্যক্গই একমাত্র প্রমাণ; কণারদদ ও সুগতের মতে প্রত্যক্ষ ও 
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অনুমান প্রমাণ ; পাংখ্যমতে ও কোঁনও' কোনও নৈয়ায়িকের মতে প্রত্াক্ষ, অনুমান ও 

শব্ধ গ্রমণ; ভ্যায়াচার্ধাগণ-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব ও উপমান, এই চারিটী প্রমাণ শ্বীকার 

করেন; প্রভাকরগণ এই চারিটী ও অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলিয়া থাকেন; ভাট ও বেদাস্তিগপের 

মতে এই পাঁচটা ও অভাব প্রমাণ; পৌরাণিকগণ পৃর্বোক্ত ছয়টা 'ও সম্ভব এবং এতিহ্যকে 

প্রমাণরূপে গণন! করিয়া থাকেন। | | | 
গ্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমানের প্রামাণ্য সপগ্রমাপ করিয়1, জৈন পণ্ডিতগণ চার্বাকমতের নিরান 

করিয়া থাকেন, ইহা ইতিপূর্বেই বধিত হইয়াছে । উপমানাদি গ্রমাণমমূহ জৈনসম্মত প্রত্যক্ষ 

ও পরোক্ষগ্রমাণ্ের অন্তভূক্ত, ইহাই উজৈনমত । অনুমান ও আগম ( শব ) পরোক্ষপ্রমাণের 

অন্তপ্থিত, ইহ! ইতিপূর্বে দশিত হুইয়াছে। 
নৈয়ায়িকমতে উপমাঁনের স্বরূপ এইপ্রকার,--কোনও গ্রভূ ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন, 

“গবয় আনয়ন কর।” ভূত্য গবয় চিনে না, গবয় শব্দের অর্থ জানে না। বনে বিচরণশীল 

কোন পুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, “গবয্ন কিরূপ?” 

তাহাতে সে তাহাকে বলিল, “গে! যেরূপ, গবয়ও সেইরূপ ।৮ অতঃপর বনে পরিভ্রমণ করিতে 

করিতে এ ভৃত্য একটা গবয় দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ তাহার স্মরণ হইল,---প্গে! ষেরূপ,গবয়ও 

সেইরূপ” তখন সে বুঝিল, “উহাই সেই গবয়শববাচা পণ্ড” প্গবয় গোসদৃশ, 

ইত্যাকার এই যে জ্ঞান, ইহারই নাম উপমান। মীমাংসকগণ উপমাঁনের একটু অন্তরূপ 
বর্ণনা করেন। কোনও বাক্তি গো দেখিরাছে, কিন্ত গবয় দেখে নাই ; “গবয় গেসদৃশ*, 

. এ কথা তাহাকে কেহ বলিয়াও দেয় নাই। একদা বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সে 

একটী গবয় দেখিতে পাইল; তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল, “সেই গো ইহারই স্ৃশ”, “ইহার 

সহিত সেই গোর সাদৃশ্ত আছে” পরোক্ষ পদার্থের সহিত এই যে সাদৃশ্জ্ঞান, মীমাংসক- 
মতে ইহারই নাম উপমান। জনগণ বলেন, উপমানের স্বরূপ যাহাই হউক ন| কেন, 
ইহা যে পরোক্ষপ্রমা ণাস্তর্গত প্রত্যভিজ্ঞানের অন্তভূক্ষি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

মীমাংসাঁমতে অর্থাপত্তির শ্বক্ধপ এইপ্রকাঁর, দেবদত্ত স্থুলীকীয়; দেবদত্ত দিবাভ।গে 
 ভোঞ্জন করে না) অতএব দেবদত্ব রাব্রিকালে ভোজন করে| জৈনদার্শনিকগণ বলেন, 

অর্থাপত্তি পৃথক প্রমাণ নহে; ইহ অনুমানের অন্তর্গত । অনুমান “অন্তথা-অন্ুপপত্তি”লক্ষণ 
হেতুর অপেক্ষা করে। পর্য্যবে্ণণ করিলে দেখ! যাঁয় যে, অর্থাপত্তিও প্ররতপক্ষে অন্তথা- 
অন্ুুপপত্তিরূপ হেতু অথবা! ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভোজন ব্যতিরেকে স্থুলত্ব 
অসন্ভব__ইহাই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি। এই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির উপর অর্থাপত্তি ির্তর করে; 
স্থৃতরাং ইহ! একরপ অনুমান । . 

“ঘট নাই” ইত্যাকার জ্ঞান অথবা! প্ঘটব্যতিরিক্ত অন্ত” পদার্থের বিজ্ঞানকে অভাবপপ্রমাণ 
রঙগা হয়। জনগণ বলেন, অভাবাখ্য প্রমাণ স্বীকার করিবার কোনও আবহকতা নুই। 
“ঘট নাই” মথবা৷ “ঘট-ব্যতিরিক্ত অগ্ত পদার্থ রহিয়াছে”_ইত্যাকার জ্ঞান কোথাও প্রত্যঞ্ 
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দ্বার, কোথাও ব! স্মরণের দ্বারা, কোথাও ব প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বার, কোথাও ব1 তর্কের দ্বার!, 

কোথাও বা অনুমানের দ্বারা আর কোথাও বা আগ্তোপদেশের দ্বার! নিষ্পন্ন হইয়৷ থাকে । 

অতএব অভাব ইহাদ্দেরই অন্তর্গত । 

“থারী-( পরিমাণ-বিশেষ )তে দ্রোগ ( পরিমাঁণ-বিশেষ ) আছে” -্সমুপায়ের ছারা সমুদায়ীর 

ইতাকার ধে জ্ঞান, তাহ! সংভব নামে কথিত হইয়া থাকে । ' জৈনমতে সংভন 'একরূপ 
অন্থমান। “খারী দ্রেণবতী ; যেহেতু ইহা খারী ; বথ! পূর্ব-উপলব্ধ খারী৮। 

প্রবাদ-পরম্পরার উপর যেজান প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম এতিহা। যথা--“& বটগাছে 
একটা যক্ষ বাদ করে।” জৈনগণ বলেন, এঁতিহ-জ্ঞান সংশয়াতক, সুতরাং অনেক স্থলেই 
ইহাকে : প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তবেষদি কোন বিশেষজ্ঞ আপ্ত পুরুষ 

ইতিহ-বচনের গ্রবস্তা1! হন, তাহা হইলে এঁতিহ্ের উপর আস্থা স্থাপন কর! যাইতে পারে। 
কিন্তু সে স্থলে এঁতিহাকে পৃথক্ প্রমাণরূপে গণনা না করিয়া আগম-প্রমাণের অন্তু 

করাই যুক্তিসঙ্গত। | 
কোনও কোনও দার্শনিক প্প্রাতিভ, নামে একটী প্রমাণ শ্বীকার করিয়া! থাঁকেন। 

পন্ড আমি রাজানুগ্রহ লাভ করিব”__সহসা ইত্যাকার অদ্ভুত জ্ঞানের উদয় হইয়। থাকে; 

ইহারই নাম প্রাতিভ জ্ঞান। জৈন্গণ এরূপ জ্ঞানকে অনিন্দ্িয়নিবন্ধন বলিক্স। থাকেন; সুতরাং 
ত|হা মানস-প্রত্যক্ষ 'হওয়ায় প্রত্যক্ষেরই অন্তভূক্তি হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে 
প্রযতিভ প্রকৃতপক্ষে অন্মানোখ জ্ঞান। অতএব জৈনমতে প্রাতিভাখ্য কোনও গৃথক্ 

প্রমাণ নাই। . | 
এইরূপে জৈনগণ প্রতিপন্ন করেন,-.প্রমাণ সংখ্যায় ছুইটী,__ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ; অন্ত 

দর্শনে যে সমণ্ত প্রমাণ স্বীরুত হয়, সে সমস্তই উক্ত প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত। 

গ্রমাণ-বিষয় 

জৈনমতে সামান্তবিশেযাদি অনেকাত্ত বস্বই প্রমাণের বিষর-_ণ্তন্ত বিষয়ঃ সামান্ত 
বিশেষাগ্ভনেকাস্তাত্বকং বস্তু ।* 

গ্রমাণের দ্বারা স্ব ও পর নামক বস্ত-সন্বন্ধে জ্ঞান হয়, ইহ! পূর্বেই বল হইয়াছে । কিন্ত 
বস্তর দ্ব্ূপ কি? কোনও দার্শনিকের মতে বন্ধ সামান্তাকার অথাৎ বস্তর যে. সামান্ত-ভাব, 
তাহাই একাস্ত-সৎ এবং তাহাই প্রমাণগ্রাহ। আবার বৌদ্ধ দার্শনিকের! বলিয়৷ থাকেন, 
সামান্ত বলিয়া কিছুই নাই, বস্ত একট! বিশেষভাব; প্রমাণ এই বৈশিষ্ট্যাত্মক বস্তই গ্রন্থণ 
করিয়া থাকে । জৈনমতে সামান্তও সত্য, বিশেষও সত্য এবং বস্ত সামান্ত-বিশেষ উভয়াত্মক ; 
প্রমাণ এই উভয়াক বস্ত নির্দেশ করিয়! থাকে । বস্তর ভাবকে “অন্ত বল! যায়। জৈনগণ 
বস্তকে সামান্তবিশেধাদি অনেক ভাবের আশ্রয় বলেন; এই নিমিত্ত তাহাদের মতে বন্ধ 
“অনৈকান্ত* এবং জৈনমত “অনেকাস্তবাদ” নামে কথিত হইয়া! থাঁকে। 
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বস্ত সামান্মাত্র নহে) বস্ত বিশেষমান্র নহে । ইহার মধ্যে সীমান্ত ও বিশেষ পৃথকৃভাবেও 
অবস্থিত নহে। বস্ত্র সামান্ত-ভাব ও বিশেষতাব অপৃথক্, ইহাই টজনমত। অর্থাৎ 
এক দিক্ দিয়া দেখিলে বস্ত সামান্ত ; আবার অন্ত দিক দিয়! দেখিলে তাহ! বিশিষ্ট। বস্তু কথঞ্চিং 

সাঁমান্তও বটে, আবার কথঞ্চিৎ বিশেষও বটে। বস্তু অনেকান্ত। 

যৌগ দার্শনিকগণ বলেন, সামান্ত ও বিশেষ একান্ত বিভিন্ন ভাব; বস্ত্র মধ্যে সামান্ত ও 
বিশেষ ছুইটী ভাব মিলিতভাবে থাকিলেও, উহার! প্ররুতপক্ষে পৃথক । গোত্ব একটা সামান্ত ) 

ইহা সমস্ত 'গো*তে বর্তমান আছে, অতএব গোত্র সর্ধগত। কিন্তু শবল, শাবলের, বাহুলেয় 
গ্রতৃতি গ্রতোক গোত বিশেষ-ভাব আছে; এই বৈশিষ্ট্য গো-বিশেষের মধো নিবদ্ধ, ইহ 

অপর্বগত। ন্ায়াচার্যাগণ বলেন, সর্বগত সামান্ক ও অসর্বগত বিশেষের মধ্যে প্রতেদ 

থাকিবেই। 
জৈনাচীর্ধ্যগণ উক্ত আপত্তির উত্তরে জিজ্ঞানা করেন,--সর্বগত সামান্য ব্যক্তিসর্বগত, না 

সর্বসর্বগত ? সামান্ত ষদি বাক্তিপর্বগত হয়, তাহ। হইলে যখন একটী গো উৎপন্ন হয়, তখন 
তংস্থানে গোত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়) নতুবা গোত্ব সর্ব-গো.গত হইতে পারে না। 
গোত্ব যে গোউৎগাদদেশে আদিল, উহ! কিরূগে আপিল? যদি বল, উহ! গোঁ'র উৎপত্তির 
সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে সামান্ত অনিত্য পদার্থ হইয়া পড়ে) সামান্তের 
অনিত্যত্ব যৌগাঁচার্যযগণ শ্বীকার করিতে পারেন না। যদি বল, অন্ত একটী গে হইতে 

গোত্ব গো-উৎপাঁদদেশে আসে, তা! হইলে প্রশ্ন হর, পূর্ব-গো পরিত্যাগ করিয়া আসে? 
না, পরিত্যাগ না করিয়া আঁসে ? পুর্ব-গো পরিত্যাগ করিয়া আসে বলিলে, উক্ত গোতে 
গোত্বাভাব হয়; তাহা অমস্তব। আবার যদি বল, গোত্ব পূর্ব-গে! পরিত্যাগ না করিয়া 
আলে, তাহা হইলেও গোলোযোগ হয় ; কারণ, বদি বল, সামান্য পূর্ব-গোর সহিত আসে, 
তাহা হইলে শাবলেয়কে বাহুলেয় মনে করা যাইতে পারিত ) আৰার যদি বল, পূর্ব-গোঁকে 
সঙ্গে না আনিয়! সামান্ত আপনার খানিকটা অংশ প্রেরণ করে, তাহা হইলে ত সামান্ত 
অংশবিশিষ্ট ও অনিত্য পদার্থহইয়। পড়ে। যদি বল, সাঁমান্তের এমনই বিচিত্র শক্তি যে, ইহা 
আগন আশ্রয় পুর্ব-গে! পরিত্যাগ ন| করিয়াই, উৎপগ্তমান অপর গোঁকে অনুপ্রাণিত করে) 
তাহা হইলে এরূপ সামান্ত স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এই .সমন্ত কারণে সাঁমান্তকে 

বাক্িসর্ধগত বল! যাইতে পারে না। যদি বল, সামান্ত সর্ধ-সর্বগত, তাহ! হইলে 
গো-বিশেষসমূহ না| থাকিলেও গোত্বের উপণন্ধি হয়, বলিতে হয়। যদি বল, উপলব্ধি না 
হইলেও, গোত্ব এ সময়ে অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে বুঝিতে হইবে, তাহা হইলে এ কথাও 
ত ব্রা যাইতে পারে যে, গো-বিশেষও এ সময়ে অবাক্ত অবস্থায় বর্তমান আছে। যদি 
বল, গো-বিশেষের এ সময়ে বর্তমান থাকার সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই; অতএব গো-বিশেষ 
& সময়ে নাই গ্রবং সেই জন্ত গো-বিশেষের এ সময়ে উপলব্ধি হয় না) তাহা হইলে & সময়ে 
সামাগ্ও নাই, এ কথাও বলা যাইতে পাঁরে। স্তায়মতে সামান্ত নিত্য একরপ) তাহার 
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কখন ব্যক্ত অবস্থা, কথন অব্যক্ত অবস্থা, ইহাই ব! কিরূপে সম্ভব হয়? এই সমস্ত কারণে 

যৌগপন্মত সামান্তকে সর্ধ-সর্বগতও বল যাইতে পারে না। 

জৈন দার্শনিকগণ উপরোক্ত কারণে সামান্ত? ও বিশেষকে অপৃথকৃভ।বেই গ্রহণ করেন। 
অবশ্য তাহার অর্থ ইহা নয় যে, ষাঁহাই সামান্ত, তাহাই বিশেষ এবং যাঁছাই বিশেষ, তাহাই 

সামান্ত। বস্তর উতপ্নাআ্মবকতার অর্থ এই যে, যেবস্ত একপ্রকার দৃষ্টিতে বিশিষ্টভাবাঁপন্ন, 

সেই বস্তই অপরগ্রকার দৃষ্টিতে সঙ্জাতীয় বস্তর মহিত সমানভাবাপন! যে গো অপর গো 
হইতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলিয়া দৃষ্ট হর, সেই গো-ই আবার গোত্ব হেতু অন্ান্য গো" সদৃশ বা 

সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্ত দৃশ্যমান গে। সামান্তবিশেষাত্মক । একই গে। সামান্তরূপে 

ও বিশেষরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় সামান্ত ও বিশেষকে কথঞ্চিৎ অভিন্ন বলা যাইতে পারে। 

আবার বৈশিষ্ট্যের জন্ত একটা গো অপর গে! হইতে বিসদূশ এবং সানান্ভের . জন তাহার সদৃশ । 
এ নিমিত্ত সামান্ত ও বিশেষ কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে। 

জৈনমতে বস্ত সামান্তবিশেষাত্মক । উদ্ধতাস।মান্ত ও তির্যক্সামাগ্ত-_সানান্তের ছুইটা 

ভেদ ইতিপুর্কেই বণিত হইয়াছে। বিশেষও ছুইপ্রকার,_-গুণ ও পর্যায় । গুণ বস্তর 

সহভাঁবী ধর্ম ; যথা,_-বিজ্ঞান আত্মার একটা গুণ; বিজ্ঞান বা চৈতন্ত বাতীত আত্মার সন্ত 

অসম্ভব । পর্যায় বস্তর ক্রমভাবী ধর্ম; যথা, সুখ বা ছুঃখ আত্মার এক একটী পর্যায়) 

ক্রমে ক্রমে যে সমস্ত অনিত্য ভাব বা অবস্থায় কোনও পদাথ' পরিণত হইতে থাকে, সেই 

সমস্ত ভাব ঝা! অবস্থা ই বস্তর পধ্যায় নামে অভিহিত হয়। গুণ ও পর্যায় সম্বন্ধে জৈনগণ 
বলেন, ইহার! “বম্পর হইতে কথঞ্চিৎ ভিম্নও বটে, কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে। গুণ বস্তর সহভাবী 

ধন্ম ; পর্যায় বস্তুর অনিত্য পরিণতি ; অতএব উভয়ের মধো বিভিন্নতা আছে। আবার গুণ যে 

পদাথের গুণ, পর্য্যায় সেই পদার্থেরই পর্যায়,--গুণ ও পধ্য।/র একই ধন্মীর ধর্ম ; অতএব 
উভয়ের মধো কথঞ্চিৎ অভিন্নতাও আছে। 

গ্রমাণ-বিষর বস্ত সম্বন্ধে আরও যে সমস্ত প্রশ্ন হয়, তৎসম্বন্ধেও জনগণ অনেকাস্ত-বাদ 
আশ্রয় করিয়৷ উত্তর দিয়া থান্তকন। বস্ত নিত্য, না অনিত্য? জৈনগণ বলেন, দ্রব্যতঃ বস্ত 

নিত্য, পধ্যযায়তঃ বস্তু অনিত্য। জৈনমতে বস্তু উভয়াত্মক | বস্তকে ত্রয়াত্মক বলিয়। জৈনগণ 

সেই এক কথাই বলেন।, বস্ত উৎপাঁদ-ব্যয়-ধৌব্যযুক্ত | বস্তর দ্রব্যের ক্ষয় নাই; দ্রব্যতঃ 

বস্ত নিত্য, স্থিতিশীল, ধৌবাযুক্ত । কিন্তু বস্তর পর্যায়ের উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে; 
পর্যযায়তঃ বস্ত উৎপাদযুক্ত ও ব্যয়যুক্ত | 

এইরূপ বস্তু স্থ, না অসৎ 1-+এ প্রশ্নের উত্তরেও জৈনগণ বলেন, বস্ত কথঞ্চিৎ সৎ, কথঞ্চিৎ 

জস্ং,_বস্ত্ উভয়াত্মক। বস্তকে একান্ত (21050100919) সৎ বলা যাইতে পারে না) 

তাহ হইলে ঘটকে পট বলা যাইতে পারিত। আবার বস্তকে একান্ত অসংও বল! যাঁইতে 

পারে না; কেন না, তাহা প্রতীতি-বিরুদ্ধ। ঠজন-দার্শনিকগণের এ স্থলে সিদ্ধাস্ত-_বস্ত শ্ব-রূপে 

(বাঁ ঘটরূপে ), স্ব্রব্যে (যথা, ধাতুদ্রব্যক্বপে ), স্ব-ক্ষেত্রে ( যথা, পাটলিপুন্রনগরস্থ, এই 



সন ১৬৩৩ ] প্রমাণ ১৭ 

ভাবে) এবং শ্বকীলে (যথা, বসন্তসময়ে ) সৎ অর্থাৎ কথঞ্চিৎ বর্তমান; আবার এ বস্তই 

পর-রূপে ( যথা, পটরূপে ), পর-দ্রব্যে (যথা, মৃত্তিকাদ্রব্যরূপে ), পর-ক্ষেত্রে (যথা, তক্ষশিলা- 

নগরস্থ, এই ভাঁবে ) এবং পর-কালে (যথা, হেমস্তে) অসৎ অথ” কথঞ্চিৎ অবর্তমান। 

এ সিদ্ধান্তে অসঙ্গতি নাই,_-বরং সর্বপ্রকার বিরোধের মীমাংস। হয় । 

প্রমাণ-ফল 

“যৎ প্রমাণেন প্রসাধ্যতে তদস্ত ফলম্॥” প্রমাণের দ্বারা যাঁহ। প্রসাধিত হয়, তাহাই ইহার 
ফল। জৈনমতে প্রমাণের ফল ছুইবূপ ; একটা ইহার অনস্তর-ফল, আর একটী ইহার পরম্পরা 

ফল। অজ্ঞান-নিবৃত্তি সকল প্রমাণেরই অনস্তর-ফল। সমস্ত বিষয়ে ওুদাসীন্ত কেবল- 
জ্ঞানের পরম্পরা-ফল ; কাব্রণ, সিদ্ধ পুরুষের পরমপুকুযার্থস্ববূপ মুক্তিলাঁভ হওয়ায় পাথিব 

কোনও বিষপেই তাহার স্পৃহাও নাই, দ্বেষ নাই ঃ কাজেই সর্ব পদার্থেই তিনি উদাসীন । 
স্পৃহণীয় পদার্থ লাঁভ করিবার ইচ্ছা, অপ্রির পদাঁথ পরিহার করিবার ইচ্ছা এবং এতদ্বযতিরিক্ত 
বিষয়ে উপেক্ষাবুদ্ধি-_-অন্তান্ত প্রমাণের পরম্পরা-ফল । 

নাস্ভিকগণ বলিয়া থাকেন,_প্রমাঁণের প্রকৃত কোনও ফল নাই ; অন্ঞান-নিবৃত্তি প্রভৃতি 

ষে সমস্ত প্রমাণের ফল বলিয়া কথিত হয়, সে সমস্তই কার্পনিক। ট্জন দার্শনিকগণ চার্বাক- 
মত খগণ্ডনকল্পে প্রশ্ন করেন, চার্ধাকমতের মূলে কোনও যুক্তি আছে কিনা? যদি নাথাকে, 

তাহা হইলে তাহ অগপ্রামাণ্য ও অগ্রাহা। ষদ্দ কোনও যুক্তি থাকে; ভাঁহা হইলেই ত 

তন্দ্রারা প্রমাণের ফল ত্বীকাঁর কর। হইম়্াছে। | 

এই স্থলে একটা প্রশ্ন উঠে,__ প্রমাণের সহিত ফলের সন্বন্ধ কি? প্রমাণ ফল হইতে ভিন্ন, 

. না অভিন্ন ? এ বিষয়ে নৈয়ায়্িকগণ বলেন, প্রমাণের ফল-প্র্িয় বস্তর উপাদানেচ্ছা ইত্যাদি । 

স্থতরাং ফলের সহিত প্রমাণের একট] প্রভেদ আছে। ৫জনদার্শনিকগণ নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তের 

উত্তরে বলেন, যে প্রমাতা প্রমাণ প্রয়োগ করেন, তিনিই তু প্রিয় বস্ত লাভ ও অপ্রিয় বস্ত 

পরিহার করিতে ইচ্ছা করেন, ইহা সর্ববাদিসম্মত। প্রমাণ ও ফলের মধ্যে একই আত্ম। 

অন্ুপ্রবিষ্ট ; স্থতরাঁং প্রমাণ ও ফলের কথঞ্চিৎ তাদাত্ময শ্বীকার কন্গিতে হয়। এ দিকে আবার 

বৌদ্ধগণ বলেন, অজ্ঞাননিবৃন্তি প্রমাণের ফল; প্রমাণের অর্থও ত অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ সুতরাং 

প্রমাণ ও ফল একেবারে অভিন্ন । ইহার উত্তরে জনগণের বক্তবায-_ছেদক্রিয়া় কুঠর 

যেরূপ একটী করণ বা সাধন, অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ ফলবিষয়ে প্রমাণও সেইরূপ সাধন মাত্র; 
স্থতরাং সাধন ও সাধ্যে যেরূপ একট প্রভেদ আছে, প্রমাণ ও ফলের মধ্যেও সেইরূপ কথঞ্চিৎ 

ব্যবধান আছে। প্রমাণ ও ফল কথঞ্চিৎ ভিন্ন ও কথঞ্চিৎ অভিন্ন,-- ইহাই টজনসিদ্ধাস্ত | 

উপরে জৈনসম্মত প্রমাণের যে বিবরণ দেওয়া! হইল, তাহ! হইতে জৈনদর্শনের সহিত 
ভারতীয় অন্তান্ত দর্শনের যে একটা সন্বন্ধ "আছে, তাহা! স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে । অপর 
দর্শনের সহিত ভূল্না! করিয়া অধ্যয়ন না করিলে, ভারতের যে-কোন দর্শনের আলোচনা অনেকটা 

নিক্ষল হয়, ইহাই আমাদের ধারণা । জৈনদর্শন পাঠকালে উহার সহিত অন্ত।ন্ত দর্শনের 
৩ 
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তুলনা কর! উচিত; অন্ান্ দর্শন পাঠকাঁলে তাহাদের হিত জৈনদর্শনের তুলনা করা উচিত । 

উজনদর্শনে অন্তান্ত দর্শনের মত-খগ্ুনের প্রয়াস দেখিয়া, জৈনদর্শনকে অন্তান্ত দর্শনের পরবর্তী 
বলিয়া যেন মনে করা না হয়। ভারতীয় দর্শনসমূহেব পৌর্বাপর্যযনির্ণয় সরল ব্যাপার নহে। 
মীমাংসাদশনে স্তায়দর্শনসম্মত শব্দানিত্যতা খগ্ডিত হইয়াছে, আবার ন্তায়দর্শনে মীমাংসাদর্শনের 
শব্দ-নিত্যত্ব-বাদ থণ্ডিত হইয়াছে । সাংখ্যে বেদাস্তমত উপেক্ষিত ; বেদান্তে সাংখ্যমত পরিহ্ৃত। 

বৌদ্ধদর্শন সমস্ত আত্ম-বাদী দর্শনের মত নিরাঁস করে; আঁবাঁর সমস্ত আত্মবাদী দর্শন বৌদ্ধ- 
দর্শনের নিরাত্মবাদ পরিহার করে । ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ম্মব্রণাতীত যুগে ভারতবর্ষে 
একট শ্বাধীন চিন্তা প্রবাহ ছিল এবং সাংখ্য, স্তায়, বেদান্ত, জৈন, পাতঞ্জল প্রভৃতি মতবাদ- 

সমুহ উক্ত প্রবাহে তরগের সায় পরম্পর ঘাঁতপ্রতিঘাঁত করিত। সেষুগ কতকাল পর্বের 

এবং কোন্ তরঙ্গ প্রথম উদিত হইয়াছিল, তাহ] নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । 

জ্রীহরিসতা ভুটাচান্য 



ঈগ।লা-ভাবায় আসামের ইতিহাস * 
১৮২৯ খুষ্টাবন্দে বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম আসামের ইতিহাস প্রকাঁশিত হয় । এই পুস্তকের 

লেখক ছিলেন, স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় । তখন সবেমাত্র গদ্যসাহিত্য বঙ্গ- 

ভাঁষায় স্থষ্ট হইয়াছে । ঢেকিয়াল ফুকনের প্রতিহাসিক গ্রন্থখানি বঙ্গের গদ্ভ-সাহিত্য আলোচনায় 

(বশেষ কাজে লাগিবে মনে করিয়া, সর্বস।ধারণের নিকট উল্ত গ্রন্থ এবং গ্রান্বকারের কিঞ্চিৎ 

পরিচমু প্রদান করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | | 

ঢেকির়াল ফুকন মহাঁশক্-লিখিত একখানি মুদ্রিত গ্রন্থ আমি গৌভাটীর উকাল শ্রদ্ধাম্পদ 

শ্রীযুক্ত কামাখা।রাম বড়ুর। বি এল্, এম্-এল্-সি মহোদয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি; অনেক 

অনুসন্ধান করির/ও ইহার আর দ্বিতীয় খণ্ড কোথাও পাই নাই। পুস্তকের প্রথম পাতাটী নাই, 
পেবের দিকেও ছুই এক পাতা ছেড়া । তাহাতে আমাদের বর্তমান আলোচন।য় জঅন্ুুবিধা হইতে 

প|রে। গ্রন্থকার কি কারণে নিজ :মতৃভ1য। অসমীয়ার্তে না লিখিয়া বাঙ্গালাভাঁষায় আসামের 

ইতিহাস লিখিলেন, গ্রস্থকারের অন্ান্ উদ্দশ্যেই বা কি ছিল, পুস্তকের ভূমিকাদি না থাকাতে 

পুস্তক হইতে তাহা জ।নিবার আমাদের সম্প্রতি উপাক্ন নাই। কিন্ত সৌভাগ্যবশতঃ ১৮৩০ 
এাবের £551500০ 7০৪11051500 উ1০17015 হ২০৪5০৮ নামক পত্রিকায় তারাটাদ চক্রব্ত্তী 

ন!মক জটনক লেখক-রচিত ঢেকিয়াল ফুকনের ইতিহাসের সমালোচনা এবং সারাংশ পুনশ্মু'দ্রিত 

১য় । তাহা হইতে পুস্তকের গোড়ায় এবং শেষের দিকে ছিন্ন পাত কয়টিতে কি ছিল, তাহ! 
কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছি। 

পুস্তকের পরিচয়-পত্র (টাইট্ল্ পেঙ্গ ) বা ভূমিক। না থাকা সত্বেও যে ১৮২৯ খুষ্টাব্দে এই 
পুস্তক গাকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমর! বলিয়াছি, ইহার প্রমাণ আমাদের প্রচুর রহিয়াছে।-_ 

(১) হলিরাম টঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের কৃতী পুত্র স্বীয় আনন্দরাম ঢেকিয়াঁল ফুকন 
ম্হাশক্প্রণীত এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত «4১ 176৮/ [39107918501 0115. 45521075096 

1:2115025০” নামক গ্রন্থে আসামের এঁতিহামিক সাহিত্যের আলোচনাস্ত্রে ৪৬ পৃষ্ঠায় 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন,--11) 7829 177511170 [017615151] 0]0701527 1)1111050 ঠো70 

[00191151760 1700০ 139100711 171100900 25. 10112 009121911261011 1011) 0176 

13011201015, বুরঞজী অসমীয়া শব; অর্থ- ইতিহাস বা 01010101015, 

(২) উনবিংশ শতকের অসমীয়া-সাহিত্যের *ডিকৃটেটার”, স্থপ্রসিদ্ধ লেখক এবং 
এঁতিহাসিক স্বর্গীয় রাক্মবাহাছ্র গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয় তত্প্রণীত “আনন্দরাম ঢেকিয্নাল 
ফুকনের জীবনচরিত্র” নামক অসমীয়া গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,_-ণহলিরাম ঢেকিয়াল 

“আসাম দেশের ইতিহাস*।-_ লেখক স্বগগাঁয় হলিরাম ঢেকিয়।ল ফুকন। থুষ্টাব্দ ১৮২৯ সনে বিডি । 
কলিকাতা সমাচারচক্জ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত এবং বিনামুল্যে বিতরিত। 
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ফুকন যোগিনীতন্ত্র, কাঁলিকা পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়। “কা মাখ্যাযাত-পদ্ধতি' 

নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ করে। এই গ্রস্থত কামরূপের কামাখ্যা প্রভৃতি সকল তীর্থের 

নির্ণর, যাবা আর পুজার বিবরণ আছে। ফুকন মহাশয় আসামবুরঞ্রী নামে বাঙ্গালা ভাষায় 
একটী আসাম দেশর নানা বিবরণ আরু র|জাগণের ইতিহাস-ঘটিত পুথী রচনা! করে । ১৭৫৩ 

শ'কত এই ছুই পুস্তিকা কলিকাতার সম|চারচন্দিক। যন্ত্র ছাঁপা হয়। এই পুস্তক সকল 
বিনামুল্যে বিতরিত হয়।” ৃ 

(৩) উক্ত গুপাভিরাম বড়, মহাশয়ের ১৭৯৭ শকাবে প্রকাশিত “আসাম বুরজী”্র 

আরম্ভ ও ভূমিকাতে গ্রন্থকার বলেন,-”১৭৫১ শ'কে হলির'ম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় বঙ্গ- 

ভাষার আসাম বুরঞ্জী কলিকাতায় মুদ্রিত করে ।” 

(৪) আমর! পূর্বে বলিয়াছি, ১৮৩০ খুষ্ট(ব্রে মে-আগষ্ট মাসের £১51000 1০01701 270 

101)017 1২9015067, ৬০]. ]]) ০৮৮ 5০1০9 পত্রিকায় তারাটাদ চক্রবর্তী মহাশয়-লিখিত 

হলিরাম ফুকনের ইতিহাসের এক সমালোচনা এবং সারাংশ প্রকাঁশিত হয়। ইতিপুর্ব্বে সেই 
প্রবন্ধ 11019. (24965 নামক পত্রিকায় মুদ্রত হইয়াছিল ॥ সুতরাং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যে 

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইম্নাছিল, ভাঁহাঁতে সন্দেহ করিবার কোঁনও কারণ নাই । 

আমাদের হস্তগত ইতিহাসে ৩ পৃষ্ঠা হইতে ৮২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে । প্রথম খণ্ড বোধ হয়, 

৮৪ পৃষ্টায় সম্পূর্ণ ছিল। এই পুস্তকের অক্ষর আজকালঙ্কার পাইক1 অক্ষর অপেক্ষা কিছু বড় 

এবং এই অক্ষর দেখিতে তদানীন্তন হস্তলিখিত বাঙ্গালা অক্ষরের মত। 

১৮২৯ খুষ্ট[ন্দ পর্ধ্স্ত বঙ্গভাষায় মাত্র ছুই ঝ| তিনখাঁনি &তিহাসিক গণ্য গ্রস্থ গ্রকাশিত হয়। 

যথা-_“কৃষ্ণচন্দ্রচরিত' এবং 'প্রতাপাদিত্যচরিত' | কিন্তু হলিরাঁম ঢেকিয়াল ফুকনের গ্রন্থের 

বৈশিষ্টা এই যে, ইহা বনু অধ্যয়ন এবং গবেষণার পরিচায়ক । ১৮২৬ খুষ্টাব্বের ফেব্রুয়ারী. 

নাসে হন্াগাবু সন্দিস্থতে আসাম কুটিশীধীন হয়। তদবধি কোনও ভাষায় আসামের ইতিহাস 
মুদ্রিত হইমছে বলিয়া আমর! খবর পাই নাই। সর্বপ্রথম মুদ্রিত আসামের ইতিহাস বলিয়াও 

আলোচ্য গ্রন্থের মূলা অনেক । 0. 
আস/মের ইতিহাস হস্তলিখিত অবস্থার দেশে বহু প্রচারিত হইত। আসামীরা ইতিহাসকে 

'বুরপ্ধী' বলেন এবং আহোম ভাঁষ। হইতে এই শব্দের উৎপত্তি । আসামের প্রাচীন পরিবারের 

পুথির ভাগ্ারে এখনও মধ্যে মধ্যে হস্তলিঝিত বুরঞ্রী পুথি পাওয়া যায়। আসামে বুরঞপী 

চর্চ1! এবং বুরজী বিদ্যার বিশেষ প্রচলন ছিল। বুরক্ীজ্ঞান আসামী তন্রলোৌক এবং রাজ- 

পুরুষগণের শিক্ষার এক বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল; এবং রাজার অধীনে বুরজী লিখিবাঁর জন্ত নির্দিষ্ট 
কর্মচারী ছিলেন। উপরোক্ত 4১ [76 [২6102115017 016 £55810956 1421127195৩ গ্রন্থে 

স্বনামধন্য আনন্দরাঁম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় বলেন,--. 

511) 170 05192100706 01 11617001509 005 4১558100559 20521 6০ 172 
099) 18016 50105595001 027 17 17150915, [3০127910055 01 15156011581 ০:19 
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150 6০০9 752495 1)2,9 19601 0215100119 001952160) 2170 00011 91001101161016 0217 

10০ 101160 09017, [0 ৮০0]0 1১6 010011% 60109100211] 0019 1156011021 01159) 

01 29 1176 21 50160 170 076 4£585717550,  /77%/775, 10006) 2015:11017061005 

2110 ৮010110110005, 400০0101170 00 0100 00960105 01 [110 001011015) 7 1২100169056 

০6 076 7%77%725 ৬5 20 11101500917521)19 00211802007 7 27 45581006956 

02170191721) 270 ০5০1 07119 00 01950117561017) 2110 519901911) 0175 

(05116106210 6119 1১010110 0076091৭১ 12106 000 177096 10111016919001015 0 

11500115781 :6৮01)05) 01612160105 1170 12717750 £227%27/5 01 07০ 001111615, 

1717056 1)5001195 670 0916101ও ড৮91/ 10111061005) 2100 26119128115 21690 

101) 99801) 06111 11] 110611 1617010] 091 958165. 48 17159 11011001091 15 9011] 00 

1১০ 10150. 1 0193 [09556551092 01 0116 91)01617 (917011165,5 030. 45-46. 

এই সব বুরজী-_রাজার দপ্তরের কা1গজ-পত্র, সেনাপতিগণের যুদ্ধের বিবরণ এবং 
মধ্যে মধ্যে জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত হইত। আহোম এবং ' অসমীয়া, 
এই ছুই ভাষায় বুরগ্জী রচনার প্রথা ছিল; কিন্তু আছোম ভাষা সর্ববোধগম্য ন! 

হওয়াতে সেই ভাষায় রচিত বুরঞ্ী এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । এই সব বুরঞ্জীতে অতি- 
রঞ্জনের চেষ্টা আদৌ ছিল না, এবং লেখকেরা সত্যের অপলাপ করিতেন না। 

মুসলমানের আসাম আক্রমণের বিশদ বিবরণ অসমীয়া বুরজীগুলিতে পাওয়! যায়। 

মুসলমান লেখক-রচিত আলমগীরনামা, পাদীশাহনামা, ফৎহিয়-ই-ইব্রিয় আদি গ্রন্থের সহিত 
কোনও ঘটনার বিবরণ ম্লাইয়া দেখিলে ছুই বিবরণের মধ্যে যথাসম্ভব এঁক্য দেখিতে 

পাওয়া যায়। অসমীয়া বুরঞ্জী-সাহিত্য অসমীয়া! গ্-সাহিত্যের সর্বপ্রধান অঙ্গ বলিলেও 
অতুযাক্তি হইবে ন|। ৪ 

বঙগদেশ, কাশ্মীর, দিল্লী আদি স্থানেরও বুরঞ্ী অসমীয়া! ভাষায় লিখিত হুইত। 
“গাচ্ছাবুরঞী* নামক একখানা! অসমীয়! হন্তলিখিত পুথি বন দিন যাঁবৎ ইত্ডিয়। 
অফিস্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। অসমীয়া! বুরঞীবিভাগে অক্রাস্তকর্দা! প্রীযুক্ত 

বেণ্ধর শর্মা মহাশয় উক্ত পুথি এবং পশ্চাতে উল্লিখিত ডাঃ. ওয়েগার, আসাম 

ইতিহাস বছ কষ্টে উদ্ধার করিয়াছেন। "পাচ্ছাবুরঞ্জী”তে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর, 
শাহজাহান, আওরংজেব এবং গোলকুগ্ডার ইতিহাস পাওয়া যাঁয়। সম্রাট শাহজাহানের 
মৃত্যুর পুর্বে পুব্রগণের মধো সিংহাসনের জন্য যে ভ্রাতিবিরোধ এবং ফুদ্ধ হয়, “পাচ্ছা- 

বুরঞী”তে প্রাপ্ত তাহার বিবরণ এবং অধ্যাপক শ্রীধুক্ত যছুনাথ সরকার মহাশয়ের “আওরং- 

জেবের ইতিহাসে” প্রাপ্ত বর্ণনার মধ্যে মাশাতীত এক্য দেখিতে পাইয়াছি। রা 
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১৮০০ খুষ্টাকে বহু বুরঞ্ী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়। ডাঃ জে, পি, ওয়েড 

মহাশয় ইংরেজী ভাষায় সর্বপ্রথম আসামের ইতিহাস সঙ্কলন করেন। গ্রন্থকার এই 

্রস্থথ।নির পাগুলিপি তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারল স্তর জন শোর ( লর্ড টেইনমাউথ) 

মহোঁদয়কে উপহার দেন। কিন্তু অগ্ভাবধি এই গ্রন্থ প্রাকশিত হয় নাই ।* 

সমস্ত আসাম বুরপ্ীর সাহায্যে এবং আধুনিক কাঁলের বিজ্ঞান-সন্মত প্রণালাতে 
আসামের ইতিহাস সঙ্কলন করার দ্বিতীয় চে করিয়াছিলেনহণিরাম ঢোঁকয়াল 

ফুকন মহাশয় । তিন সংস্কত এবং বঙ্গভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং বঙ্গীয় 
সমাজে তাহার খুব গ্রতিপত্তি এবং ম্থখ্যাতি ছিল। ষেগিনীতন্ত্র, কাঁলিকাপুরাণ 

আদি নান গ্রন্থের সাহায্যে তিনি “কামাখ্যযাত্রাপদ্ধতি” নানক একখানি সংস্কত এন্থ 

প্রণয়ন করিয়। প্রকাশ করেন । 

১৮০২ খৃষ্টাব্দে হপিরাম ঠেকিয়াল ফুকনের জন্ম হর। তাহার পিত। পরশুর।ম বড়রা, 

বঙ্গদেশ এবং 'আঁনামের সীমানায় অবস্থিত হাঁদিরাচকি নামক স্থানে “ছুয়নীয়া বড়,” 
বা আসামরাজের সীমান্তরক্ষক কর্মচারী ছিলেন । বঙ্গদেশ হইতে যে দ্রবাদি আপামে 

আমিত, তাহার মাশুলাদি এই ছুয়রীয়। বড়য়া সংগ্র্ভ করিয়া! রাঁজকোষে নিদ্দিষ্ট টাক! 

প্রেরণ করিতেন, এবং বিদেশ হইতে কোনও আক্রমণের কথা কর্ণগোচর হইলে 

ছয়রীয়। বড়মা তাহা রাজদন্লিধানে জ্ঞাপন করিতেন। পিতার মৃত্যুতে চৌদ্দ বংসর 
বয়সে নাবালক হালিরান উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, এবং রণরাম নামক তীভার পিতার এক 
পরমাআীয় উত্ত বিষধসংত্রান্ত যাঁবতীফ্দ কাধ্য পারচাঁলনা। করেন ইহার কিছু দিন 

পরে আসামের শেষ আহোম নৃপতি স্বদেব চন্দ্রকান্ত সিংহ মহার|জ, হলিরামকে 

ঢেকিয়াল ফুকন পর্দবী অর্পণ করেন। আসামের জীবন-সন্ধ্যা় যে সব ঘটন। 
ঘটিত হয়, হলিরাম সেই সমস্তের গ্রত্যঙ্গ দর্শক ছিলেন; তাহার চোখের সাঁমনে 

আসামের গৌরব-হুর্ধ্য ম্ রান হইয়া আসিল, আট বৎ্পর যাবৎ বর্মীসৈ্ত কর্তৃক এই দেশ 
উপদ্রত হইল। পরে ইয়'ডাবু সন্ধিস্থত্রে আসামদেশ বু্দদেশীয়দের হস্ত হইতে বুটিশাধীন 

হইল। £ 

বাহার যুদ্ধনৈপুণ্যে আসাম হইতে ব্রক্ষদেশীয়রা বিতাঁড়িত হয়, সেই ডেভিড, ক্ষট, 
সাহেব হলিরামকে কলেক্টরীর সেরেন্তাদার নিযুক্ত করেন, এবং বৃটিশের আমলে নাও 
এবং দরং নামক ছুই জেলার ভূম্বত্ব এবং রাজত্বের যে নিয়ম-পদ্ধতি প্রচলিত হয়, 

€* ৬7৫৩ 54১16576০01 1)7, ৬৬০,495 111501) 01 4859210৮505 00 079550৮ 05৮7165%575 69101151750 

10 0১৩ ০০৮০০ ০০11926 [1952.2109, ]8002১ 1925. 

শ ৬1৩ (5 0:5561701616/579 2০০০1) 0? 6) 00111655 1058510175 011১5521717 4501৭ 
চি 
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সন ১৩৩৩ ] বাঙ্গালা-ভাষায় আসামের ইতিহাস ২৩ 

হলিরাম তাহা সর্বপ্রথমে সংস্থাপিত করেন। তাহার পরে কামরূপ জেলার ভূমির 

বন্দোবস্ত-কার্ষ্যে হলিরাঁম নিযুক্ত হইলেন। পরে হলিরাম ২৩০২ টাঁকা বেতনে গৌহাটীতে 

এসিষ্টেন্ট ম্যাজিষ্টেট-পদে নিষুক্ত হন। 

১৮৩০ খুষ্টাব্বে হলিরাঁমের প্রথম পুত্র আনন্দরামের জন্ম হয়। এই আনন্দরাম 

ঢেকিয়াল ফুকনকে বুটিশ-যুগের অসমীয়া-সাহিত্যের পুরোহিত বল! যাইতে পারে। 
আনন্দরাঁম অসমীয়াদের মধ্যে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কয়েক 

নসর হিন্দকলেজের ছাত্ররূপে অবস্থান করেন। পরে দেশে গিয়া সিপাহীবিদ্রোভের 

মত সঙ্গটাকুল সময়ে নাও জেলার ডেপুটী কমিশনার বা ডিছ্বীক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের 

ভারপ্রাপ্ত হন ৫ ইংরেজী, আসামী এবং বাঙ্গালা ভাষায় তিনি তীহার পিতার স্তায় 

স্ুপপ্ডিত ছিলেন, এবং তাহার স্তার একনি সাহিত্যসেবী এবং দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ 

ভাসমীয়া সমাজে আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আসামের 

স্কুল এবং আঁদাঁজতে অপমীয়ার পরিবর্তে বাঙ্গালা ভাষা! প্রচলিত হওয়ায় দেশের 
উন্নতির পথে কিন্ধপ অন্তরায় বটগ্লাছিল, তাহা বুঝাইয়া ইনি 4 176৮ 1২010198414 

7] 1170 4১552105950 15201000050, 20100 07 ড০10200191 100086190 17 

,৬55800৮ নামক গ্রন্থ প্রণরন» করিয়া! ১৮৫৫ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। বনু প্রমাণাদ 

সহ আনন্দরাম বুঝাইয়া দিলেন যে, অসমীয়া ভাষা এক স্বত্ব ভাষা, ইহারও বিবিধ 

রত্রপূর্ণ এক প্রাচীন সাহিতা-ভাগার আছে, এবং আদামে বাঙ্গাল। ভাঁষার প্রচার হওয়াতে 
অসমীয়াদের জাতীয় উন্নতির পথে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে । আনন্দরীম আরও বুঝাইম। দ্বেন 

যে, বাঙ্গাল! ভাঁষা যে অসমীয়া যুবকের! ভালরকম শিখিতে পারিয়াছে, তাহা নহে। তিনি 

একবার কোন এক স্কুল পরিদর্শন করিবার সময় কোনও এক শ্রেণীর ছাত্রদদিগকে নিয়লিখিত 

ইংরাজী বাক্যগুলির বাঁঙগাঁলা অন্থবাঁদ করিতে বলিলেন,_-(1) %£১ 19159 1001019010910১ 

11850 25501019190 2৮ 015 191260, (2) 16 05111391589 5108]1190 9011560 6০ 

01৮ (015 ০0101705 21)0 59 99৮, (3) 2109 17991 1908১16 4211% ৬০1 ৬০৫৮ 

1210 00 02.) 0১917 01980. ইহার উত্তরে ঢেকিয়াল:ফুকন মহাশয় যাহা শুনিলেন, 

তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইল,_ (১) “অহং স্থানত অনেক বালক. স্থিত হইয়াছে, (২) অহং 
এই গ্রাম ছাড়ি ভঙ্গ হইয়। গমন কর! হইল, (৩) দীন হীন ব্যক্তিয়ে নিত্যে বৃহৎ করিয়া কম্ম 
করে এবং অন্ন উলিয়াঁয় ৮ এই ছাত্রের! চারি পচ বসর ধরিয়া বাঙ্গাল! শিক্ষা করিয়াছিল, 

তথাপি তাহাদের বাঙ্গালা জ্ঞানের এই দুর্দশ!! মহাত্বা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের 

আন্দোলনের ফলম্বরূপ ১৮৭৩ খুষ্টাব্ব হইতে আসামের স্কুল এবং আদালতে পুনঃ অসমীয়া 

ভাঁষার প্রচলন হইতে লাগিল। 

আনন্দরাম-বহু আসামী গ্রস্থ এবং প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া অনমীয়! সাহিত্যে চিরস্মরণীয় 
» হইয়াছেন। পিতার নায় আনন্দরামও বাঙ্গাল! ভাষায় স্থুলেখক ছিলেন, তাহার প্রণীত 



১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 

“আইন ও ব্যবস্থাসংগ্রহ* নামক বাঙ্গাল। গ্রন্থে বঙ্গদেশে চলিত শান্তর, শরা, দেশাচার, ইংলগ্বীয় ল, 

গভর্ণমেপ্টের আইন, কনষ্রাকৃদন, সাকুণ্লার, অর্ডার ৪ আদালতের নঞ্জিরের সারাংশসংগ্রহ 
আছে। কিন্তু হূর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৫৯ খুষ্টাবে ২৯ বৎসর বয়সে আননারাম ঢেকিয়াল ফুকন মানব- 

লীল| সংবরণ করেন | আনন্দরাম স্থন্ধে জনৈক ভূতপূর্ব্ব আস।মের কমিশনার একবাঁর বলিয়া- 
ছিলেন,--“বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন রায় যেমন, আসামে আনন্দরাম তেমন। কিন্তু আসাম 

এবং বঙ্গদেশের তদানীস্তন অবস্থার তারতম্য বিবেচনা করিলে রামমোহন রাঁয় অপেক্ষা 

আনন্দরাম ফুকনকে অসাধারণ পুরুষ বলিতে পারা যাঁয়।” হুলিরামের স্তায় বিচক্ষণ 

পিতার যে এরূপ কীর্তিমান্ পুন্ধ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? ৃ 

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন ছুই বার তীর্থ ভ্রমণচ্ছলে ভারতবর্ষের বু স্থান পর্যটন করেন। 

প্রথমবার গয়া, কাশী, প্রয়াগ আদিতে তীর্থ করিতে ষান। তাঁহার পাগ্ডিত্য এবং দাঁনশীলতার 

দ্বার! উক্ত তীর্থাদ্দিতে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি উপার্জন করেন। - দ্বিতীয়বার শ্রীক্ষেত্র তীর্থ দর্শন 

করিয়৷ প্রত্যাবর্তনকালে তিনি কিছু দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করেন, এবং তদানীন্তন 

কলিকাতার তন্রসমাজে তিনি অতি শীপ্রই গর্বজনপ্রিয় হইয়া উঠেন। হুলিরাম 

কলিকাতায় মহাসমারোহে বাস কন্সিতেন, এবং তাহাকে .লইয়। তাঁহার বঙ্গীয় বন্ধুরা নান! 

কৌতুক করিতে লাগিলেন । কলিকাঁতার কোনও এক সংবাদপত্রে একজন লিখিলেন,_ 

“মুষলীরাম ঢেকি কলিকাতায় আসিয়াছেন,” এবং কেহ কেহ বলিলেন, “কামরূপ কাঁমাঁথা৷ 
ইইতে এক টেঁকী গাছ' চালাইয়া! এখানে আসিয়। কচ, কচ্ করিতেছে ।” ঢেকিয়াল ফুকন 

নামটি বঙ্গীয় সমাজে এমন প্রচলিত হয় যে, ঝঙ্গ।লার 'আলা'লী” ভাষার প্রবর্তক প্যারাটাদ মিত্র 

( টেকচান্ৰ ঠাকুর ) মহাশয় “আলালের ঘরের ছুলাল” উপন্তাসে নায়ক বাবুরাম বাবুর মো-সাঁহেব- 

স্বরূপে এক ঢেকিয়াল ফুকনকে ( পিতা, ন। পুত্র ?) ব্যঙ্গ করিয়াছেন, “কামাখ্]ানিবাঁপী একজন 

ঢেকিয়াল ফুকন কর্তার নিকট বসিয়া হুক1 টানিতে টানিতে বলিতেছেন,__-'আপনি ভাগাবান্ 

পুরুষ, আপনার ছুইটা লড়বড় ও ছুইটা পেচামুড়িং এ বৎসর একটু লেরাংভেরাং আছে, কিন্ত 
একটু যাঁগ করলে লব রা কুকনের মাচাং খাইতে পারিবে ও তাহার বশীভূত হইবে ।” 

বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া আসিপ্না গৌহাটার সম্মুখবর্তী ব্রহ্গপুত্রমধ্যস্থ উমানন্দতীর্থে কিছুকাল 

বাস করার পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রাণত্যাগ করেন। অসাধারণ 

পাঙ্ডত্য এবং স্বাধীনচিত্ততার জন্ত হলিরাম ফুকন মহাশয়ের নাম অসমীয়া সমাজে চিরল্মরণীয 

হইয়াছে। 

হলিরাম ঢেকিয়!ল ফুকন মহাশয় আসামের ইতিহাস নিজ মাতৃভাষা অসমীয়াতে ন| 
লিখি! বাঞ্কালায় লিখিপেন কেন? -ইহাঁর উত্তরে বিলে চলিবে না যে, তখন আসামে 

বাঙ্গাল! ভাষার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কারণ, আমরা জানি, ১৮৩৫ থুষ্টাব্য পর্য্যন্ত আলামে 
অসমীয়! ভাষারই প্রভুত্ব ছিল। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের £১ (9৬ [.60781155 

91) 0119 4598763৩ [.91160925 নামক গ্রন্থ হইতে ইহা সুস্পষ্ট জান! যায়,_ 
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আমাদের মতে ফুকন মহাশয়ের বাঙ্গাল। ভাব(ধ নিজ দোশের ইত্তিহাস রচনা করার উদ্দেশ) 
একমাত্র এই ভইতে পারে যে, বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে, বিশেধতঃ কালকাতাক় তাহার অনেক 

বন্ধু বান্ধব ছিলেন; তীহার! আসামের বিষধর কিছুই জ্ঞানিতহন নাও হয় ত আসাম এবং 

অসমীয়াদিগের সমন্ধে উহাদের অনেকের ভুল ধারণা ছিল । বঙ্গীয় সমাজকে আসাম সম্বন্ধে 

কিছু আভাঁন দিবার জগ্ত হলিব!ম্ ঢেকিয়।ল ফুকন মছাশন বাঙাল ভাবায় এই ইতিহাস 

প্রণয়ন করেন। ই্া|র এক প্রমাণ, সেই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরি5 হইঘাছিল। 
পুস্তকের ভাষ! তদানীন্তন বাঙ্গাল। গুস্ভের ভাষার মত সংস্কঙগন্মী হইলেও তাহা সহজ- 

বোধগম্য । কারণ, পুস্তকে বাব 5 সংস্কৃত শব্বাধবলী একেবারে “অম্র-কোষ” হইতে আমদানী 
নৃঙে, বাঙ্গাল! ভাষায় তাঁহাদের বেশ চলতি আছে বলিয়। গ্রন্থক1র তাঁভা পুস্তকে প্রয়োগ 

করিয়াছেন । ভাবার মধো বেশ এবাহ আছে। নমুনাস্বরূপ কয়েক পঙ্ক্তি নিষ্ে আমরা 

উদ্ধৃত করিল।ম। 

“কনাকাগরামস্থ জিতারিবংশীয় রামচন্দ্র নানক এক রাজা ছিলেন। তাহার চন্ত্রগ্রভানাঁয়ী 
ভার্ধা। এক দিবস ব্রহ্মপুজের জপে স্ানার্থে গমন করিয়া! সানাঁবগাহন পমাপনান্তর 

নানালঙ্কারভূষিত হইয়। এ নদেব পুলিনে সখিগণের সহিত হধিত হইয়া পর্যাটন করিতে- 

ছিলেন। এ সুন্দরী পদ্মিণী স্ত্রী অবলোকনে বঙ্গপুক্র ক্ষুব্ধ হইয়া! মহোর্মি ছার হঠাৎ 

পুলিন আপ্লাবন করিয়। স্বন্বরীকে জলমধো নিলেন। পরে ত্বাহার সহিত ব্রহ্মপুত্রের 

সম্ভোগ হওয়াতে তদ্বীর্ধ্যে শশাঙ্ক নামক পুক্র জন্মিল, তিনি দেঁখিবীর্যজাত মহাঁবলপরাক্রম- 

বিশিষ্ট হইয়া! কমতেশ্বরকে নিরাকরণ করিয়া স্থানের আধিপত্য করিয়াছিলেন।” ১৭ পৃষ্ঠা। 
পুস্তক পাঠ করিলে কেহ অনুমান করিতে পারিবেন ন! 'যে, লেখকের মাতৃভাষা 

অসমীয়া ; বাঙ্গালাভাঁষায় এবং বাঙ্গাল।৷ রচনায় ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের এত সহজ 

ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু লেখক যে অসমীয়া! ছিলেন, তাহার সঙ্কেত তিনি পুস্তকের 

অনেক স্থানে দিয়াছেন। লেখক অসমীয়া; সুতরাং শব্দের সাহায্যে কোনও ভাঁৰ 
প্রকাশের পুর্বে অবশ্ত ব্যবহার্য অসমীয়! ভাষাতে তাহার মানসিক স্যটি হইয়াছিল। 
লেখক অনেক স্থলে এই অসমীয়া শবের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহ৷ বাঙ্গালী 
পাঠকের বোধগমা হইবে না বিবেচনা করিয়া “অর্থাৎ, যোগে তাহার বাঙ্গালা প্রত্িশধ 

* দিয়াছেন); যথা,--“একজন সাধারণ কাঁচারিণী পতিপুজ কামন। করিয়া একমাস 

& 



- ২৬ সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিক। [১স সংখা 

দেগাকারি ছিল, অর্থাৎ দেবতা পুজ। করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব তুষ্ট হইক্া 

রাঝে প্রত্যাদ্দেশ করিলেন যে, কল্য তোমার গৃহে যে ব্যক্তি আসিবে, তাহার সহিত 

বাস করিলে রাজধোগা পুত্র হইবে। পরে একজন কচারি দিবাঁতে আঁসিবাতে 

মদগাহরি কুকুর, অর্থাৎ মস্ত, শুকর, কুকুট প্রভৃতি ভোজন দ্বারা সন্থ্ করাইয়! পরস্পর 

কথোপকথনানভ্তর উভয়ে দাম্পত্যর্ূপে বাম করিলেন। কাঁপক্রমে উভয়ের সম্ভোগ 

হওয়াতে এক বাঁলক জন্মিল, সেই দিবসাবধি বীরহাস রাজার. নগরে অনেক উৎপাত 
হইতে লাগিল, এবং বাগ্ভভা কিছুই বাজে না, তদর্থে রাজ। ব্যগ্রচিত্ত হওয়াতে 

মহাদেব স্বপ্নাদেশ করিলেন যে, যীহাঁর গৃহে বাগ্য বাঁজিবেক, সে বাঁজা হইবেক, তুমি 

তাহার মন্ত্রী হুইয়। থাকিবেক। তাদন্ুসারে রাঁপ্ত। সকল গৃহে বাদ্য বাজাইতে আজ্ঞা 

দিলেন, এবং শুকুল৷ হাতী ও দেওকুকুর! অর্থাৎ শুরুহস্তী ও দৈবকুকুট অগ্রভাগে 

লইতে আজ্ঞা করিলেন। তদ্রুপ করাতে প্র দেওধাইর অর্থাৎ দেবপূজাকর্তার গৃহে 

বাদ্য হওয়াতে রাজার নিকটে সমাচার দিলেন” ২৪ পৃষ্ঠ । 

উদ্ধত অংশের নিয়রেখ শব্গুলি অসমীয়া, এবং অসমীক্! গ্রন্থকার বাঙ্গালা রচনাতে 

সেই সকলের প্রয়োগ না করিয়া! থাকিতে পাঁরেন নাই । 

মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শব্দের অতি ঘনসমাবেশ হইয়াছে । এক জাগায় আহোঁমরাজার 

গৌহাটাস্থ প্রতিনিধি বরফুকন হরনাথের নামের পুর্বে দীর্ঘ সমাসযুক্ত এক সংস্কৃত শব্দ 
প্রয়োগ করা হইয়াছে, -দদারাময়োদধিরজনীকর |” সমস্ত বাক্যটটা এই,_-পপরে 

থার়াম্বয়োদধিরজনীকর সেনাপতি বরফুক্নাত্মজ বদনচন্দ্র বরফুকন যিনি প্রাগজ্োতিষ- 

পুরাধিপত্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বাজপক্ষপাঁতিলোক এমত শঙ্ষিতচিত্ত হইয়। তদ্ধর- 

ণার্থে মহেশ্বর পর্বতীয়া ফুক্কন নামক একজন কর্মচারী রাজমন্ত্রী বু়াগোহাই কর্তৃক 
প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বদনচন্দ্র ফুকন এ সমাচার পূর্বেই শ্রুতমান্র ১৭৩৭ শকাৰে 
পলায়নপরায়ণ হইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া তৎপ্রত্যুপকার-দানে চেষ্টিত হইলেন।” ৮১ পৃষ্টা। 

আসামে ব্রহ্ধসৈন্থনিমন্ত্রণকারী এবং আঁসাঁমের ভাগ্যপরিবর্তনকারী বদনচন্দ্র এবং 

তাহার পিতা হরনাথ বরফুকনকে আসামের স্ুগ্রসিন্ধ ছয়রাবংশরূপ সমুদ্র হইতে সম্ভ,ত 

চক্্প্বরূপ বলিয়া যাহারা ন| জানেন, তাহার! এই '্বারাম্বয়োদধিরজনীকর” শব্দের অর্থ 

খুঁজিয়৷ পাইবেন কি প্রকারে? 

আমরা যে গ্রন্থের বর্তমান আলোচন৷ রি তাহা ঢেকিয়ালফুকন মহাণয়ের 

ংকল্লিত আসামের ইতিহাসের মাত্র প্রথম ভাগ বা রাঁজবিবরণ-গ্রকরণ। চারিটা 
খণ্ডে এই পুন্তক রচিত হইবার কথ ছিল। প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয় ছিল, 

গ্রাটীন কাল হইতে বুটিশ-শাসনের আরম্ভ পর্যন্ত আসামের নৃপতিগণের রাজত্বের 
পরিহুষ ও বিবরণ । দ্বিতীয় ভাগের বিষয়” আসামে প্রচলিত শাসন এবং বিচার-পদ্ধতি 

আলোচন!। তৃতীয় ভাগের বিষয়, আসামের ভৌগোলিক বিবরণ এবং পবিশ্র তীর্ঘসমুহের 
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পরিচয় । চতুর্থ খণ্ডের বিষয়,_-আপাঁমের উৎপন্ন দ্রব্য, জাঁতিবিভাগ, অসমীয়। লোকের 
আচার ব্যবহার এবং আসামে প্রচলিত পরমপিতা পরমেশ্বরের উপাসনার বিবিধ প্রথার 

বিবরণ। এই প্রস্তাবিত চারি ভাগের কথ! আমর! তারাটাদ চক্রবন্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ 
হইতে জানিতে পারিয়াছি,__ 
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অসমীয়া ভাষার স্থপ্রসিঞ্ধ* লেখক এবং রতিহাসিক পণ্ডিত স্বর্গীয় রায় বাহাদুর 
গুণাভিরাম বড়,য়া মহাশয়ের সহিত টেকিয়াল ফুকনের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল 

এবং সেই পরিবারের সাহাধ্য এবং সহানুভূতি যে তাহার শিক্ষা এবং উন্নতির প্রধান 

কারণ ছিল, তাহ! বড়া মহাশয় অন্প'নকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। মহাত্| আনন্দরাম 

ঢটেকিয়াল ফুকনের স্ুবৃহৎ জীবনচরিত্র প্রণয়ন করিয়। তিনি এই খপ পরিশোধ করিয়াছেন । 

বড়ুয়া মহাশয় ১৭৯৭ শকাব্ে প্রণীত তাহার পআাপামবুরঞ্জীপ্র ভূমিকায় হলিরাম ফুকনের 

ইত্তিহাস সম্পর্কে বলিয়াছেন,_ 
“১৭৫১ শীঁকত হলিরাঁম ঢেকিয়াল ফুকনে বঙ্গভাষায়ে এখান্টি আসামবুরঞজী কলিকাতায় 

মুদ্রিত করায়। এই পুথি চারি ভাগে বিভক্ত । তাহার দেশের নদী-নদ-পর্বতাদির বিবরণ, 
প্রাচীন আরু আধুনিক ইতিহাস, আরু আচার ব্যবহার সংক্ষেপ বিররণ আছে ।'.*****," এই 
সকল পুথি এখন প্রায় সাধারণের পক্ষে অপ্রাপ্য ।” 

চক্রবন্তী মহাশয় এবং বড়,য়! মহাশয়ের উদ্ধৃত বাঁকা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, ১৮৩০ 

থৃ্টাবের পূর্বে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের সংকল্পিত আসামের ইতিহাসের চারি ভাগের মধ্যে 
প্রথম ভাগ অর্থাৎ “রাজবিবরণ” খও মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। হলিরামের জীবদ্দশায় কিংব। 

১৭৯৭ শকাব্দ বা ১৮৭৫ থুষ্টান্ধের মধ্যে অপর তিন অংশ প্রকাঁশিত হয়। হুলিরাম ফুকনের 
পৌত্রী লেখিকা, শ্রীুগ্ত। পদ্মাবতী ফুকননী এই বিষয়ে আমাদিগকে কিছুই বলিতে পারেন 

*নাই। হলিরাম ফুকন মহাশয় বর্তমান ইতিহাসের ছুই স্থলে বলিয়াছেন,_: 
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(১) “মহারাজ গ্রতাপসিংহ ১৫৪৪ শকাব্ধে গড়গ্রাম নগর পরিপাঁটারূপে নিন্মাণ করিলেন, 

এবং কাঁড়ী,পাপীর, হাজার, সয়েক, রাজখোয়া, ফুকন, বড়য়া প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নিবন্ধ করিলেন। 

তাহার বিশেষ রাঁজাশাসন প্রস্তাবে লিখিব।* ৫৭ পৃষ্ঠ । (২) “মহারাজ জয়ধবজ সিংহ 

যহ্রচরণ খাগুন্দ নামক বাক্তিকে প্রেরণ করিয়া বেহার হইতে বনমালী গোসাঞীকে আনাইয়। 

দক্ষিণপটায়া গোসাঞী নামে খ্যাত করিলেন। ইহাঁর বিশেষ বিবরণ ঈশ্বরাধীনা বিষয়ে 
লিখিব |”, ৫৯ পৃষ্ঠা । 

আহোম এবং বুটিশ-শীসনীধীনের কর্মচারী, সংস্কৃতজ্ঞ ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত এবং আসামের 

জীবন-সন্ধাঁর প্রত্যক্ষ পরিদর্শক স্বর্গীয় ভলির'ম ঢেকিয়াল ফুকন-প্রণীত আসামের নৃপতি, শাসন- 
পদ্ধতি, তীর্থাদি, আচার ব্যবহার, উঈশ্বরোপাঁসনার বিনিধ প্রথা ইত্যাদির বিবরণপুর্ণ আস।মের 
ইতিহাস যে বিশেষ মূল্যবান হইবে, তাহা বলা বাহুলা। ছূর্ভাগাবশতঃ প্রথম খণ্ড মানস অর্থ 

রাজবিবরণ প্রস্তাব আমাদের হস্তগত হইয়াছে । 

লেখকের গ্রন্থস্থচনার প্রথা অতি অভিনব | হরগৌরীর কখোঁপকথনচ্ছলে আপাঁমের 

চতুঃসীমা এবং বিস্তৃতির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । তাঁহার পরে লেখক 'কাঁমজপ' নামের বাখ্যং 

দিতে চেঙ্গা করিয়াছেন, কিন্তু তাভার বক্তাবোর ভিত্তি হইয়াছে যোঁগিনী-তন্ত্র এবং কাঁলিকা- 

পুরাণ । লেখকের মতে কামরূপ নামের তাৎপর্য এই,-এই দেশে তীর্থাদির দারা কোন ধর্ম 

কার্ধা সাধনা করিলে মনের কামনা পূর্ণ হয়, এই জন্য ইহার নাম কামরূপ । কিন্ত দেবাদিদেব 

্র্যন্বক কর্তৃক মদন-ভস্মের পর অনঙ্গ কামদেব এই দেশে পুনঃ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া 

যে প্রবাদ আছে, আমাদের গ্রস্থকাঁর তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই । তারপর লেখক 

কামরূপ রাঁজোর রত্বপীঠ, কামপীঠ, অর্ণপীঠ এবং সৌমারপীঠ নামক চারি অংশের কিঞ্চিৎ 

আভাস দিয়াছেন। 

ইহার পরবর্তী অধ্যায়ের নাম “রাজবিবরণ।৮ টঢেকিয়াল ফুকনের মতে এই কামরূপ 

রাঙ্জোর গ্রথম নৃপত্ি- ব্রঙ্গার পুত্র মহীর্গ দাঁনব ছিলেন । গুয়াহাটার অগ্নিকোণে ছুই ক্রোশ 
অন্তর মৈরোকা নামে ফেঁপর্বত আছে, তাহার রাজধানী তাহাতে ছিল। মহীরঙ্গ দানবের 

বংশধর নরকাঁন্ুর গুয়াহাটী বা প্রাগ জ্যোতিষপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। নরকাস্থর এবং 

হার পুভ্র ভগদত্তের কাহিনী ভাঁরতে বিশদরূপে পাওয়া যায় । ভগণদত্তের পুত্র ধর্মপাল 

রাজা হইয়া কাঁমন্ূপ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং কাঁন্তকুব্জ।দি হইতে উত্তম ব্রাহ্মণ 

আনাইরা অনেক যজ্ঞ করিলেন। তিনি সম্ততি কাঁমন! করিয়। সপ্তশতিকাখ্য দীর্ঘ স্তোত্র 

এবং দেবীস্ক্ত লঙ্গাবৃত্তি পাঠ করাইয়াছিলেন। তাহার রাজত্ব ১২৫ বখসর। ধর্মপালের 

বংশধণ স্ুণাহু বাত, ভারতবিশ্রুত নৃপতি বিক্রমাদিতোর অশ্বমেধঘোটক প্রাগজ্যোতিষপুরে 

প্রবেশ করাতে তাহাকে বন্দী করেন। রাজা |বক্রমাদিত্য স্ুবাহুকে সম্মুখ-সমরে পরাভূত 

কারয়। যজ্সঘোটক উদ্ধার করেন। 

জবান নরক-বংশের শেষ নৃপতি। তাহার মৃত্যুতে দ্রাবিড়দেশীয় জিতারি নামক জনৈক ব্যক্তি 
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বহু বংসর মহাদেবের আবাধন। করিয়৷ কামরূপের আধিপতঠা লাভ করিলেন। জিারি-বংশের 

পরবর্তী ব্রহ্মপুত্রের বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন শশাঙ্ক বা আরিমত্তরাজা ; তাহার সম্বন্ধে 

আসামে এখনও নান! প্রবাদ এবং কিন্বদন্তী প্রচারিত আছে। এই বংশের শেষ নৃপতি মৃগাঙ্ক 

নিঃসস্তান হওয়াতে কাঁমরূপে একচ্ছত্র সআটের শাসন বিলুপ্ত হয় এবং এই দেশ নানা ভ|গে 

বিভক্ত হইয়া নানা শাসনকর্তীর দ্বার। শাসিত হয়। তন্মধ্যে পুর্বআস।মে বারভূঞা সর্বাপেক্গা 

প্রথা(ত । মুগাঙ্ছের মৃত্যুতে কামরূপ দ্বাদদশধা বিভক্ত হয় এদং বারভূঞা-বংশের বাঁর্জন লোক 

এই দ্বাদশ খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্য শীসন করেন। 

বারভঞার রাজত্বকালে গৌড়দেশের বাদশাহ হুশেন শাভের জামাতা নবাব ছুলাল গালী 

কোন কারণবশতঃ মক যাওয়! আবশ্তুক হওয়াতে তিনি মক। ল: গিয়া, কামরূপে আগিফা 
কান্দূপ অধিকার করেন । এই দেশেই তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহা? কবর গুয়। হাঁটার সমীপে 

ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাঁড়ে অবস্থিত । ছুলাল গাজীর মৃত্যুর পর মন্থর গাজী কামরূপের অধিপতি 

হই] অশ্বক্রান্তের উত্তরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার মৃতান্ে স্থলতান গিয়াজুদ্দিন 

গৌড় হইতে আসিয়। কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। নি [হন্দুর অনেক দেবালয় 

নষ্ট করিয়াছিলেন। অবশেষে লৌহিত্যের উত্তরে গরুড়াচল পর্বতে গিরাসুদ্দিনের মৃত্যু হয়। 
তাঁহার সমাধিস্থান “পোয়া মক্কা” নামে অভিহিত হইয়া মুললমান »প্রদায়ের 

তীর্ঘস্কানরূপে পরিগণিত হইয়াছে । ইহার কিছু সমাগেই কামরূপের স্ুপ্রসিদ্ধ হাজোর 

হয়গ্রীব মাধবের মন্দির । গিগগান্দ্দিনের মৃত্বাতে আবার কামরূপে বারভূঞাদিগের আধিপত্য 
(বস্তুত হইতে লাগিল । 

তৎপরে ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়, কোঁচবেহারের নৃপতি বিশ্বসিংহ এবং নরনার।য়ণ 

রাজার কথা উল্লেখ করিপ্াছেন। রাঙ্গা নরনারায়ণ এবং তাহার দিগ্বিজয়ী ভ্রাত! শুরুধবজ, 
কালাপাহাঁড়কর্তৃক বিনষ্ট কামাখ্যামনিরের বহু সংস্ক।র সাধন করেন এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা 
ও সাহা(য্য অসমীয়া-সাঁভিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ১৫৮১ খুঈটাবে দাজ। নরনারায়ণের 

মৃত্যু হয়। তীহাব বংশধরেরা এখনও কোচবেহারে রাজত্ব করিত্ডেছেন। 

বারভূঞাঁবংশের নৃপতিগণ ব্যতীত অন্তজাতীয় নৃপতিরাঁও আনামের নান। স্থ(নে রাজত্ব 

করেন। আসামের পূর্ববপ্রাস্তে শদিয়৷ নামক রাজ্য অবস্থিত ছি-, ইহা ছুটিয়াদিগের রাজ্য। 

এই ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতিরা অতি পরাক্রমী ছিলেন, এবং কমতেশ্বরের সঙ্গে ইচাদের বিবাহাদি 

চলিত । কর্মধবজপাল নামক গ্রনৈক ছুটিঃ| রাজার সাধনী নায়ী এক কন্ত| ছিল। তাহার 

কাহিনী অতি মনোরম বলিয়। আমর? গ্রস্থকারের ভাষায় তাহা! বিবৃত করিলাম,-_দকর্মধবজপাল 

অপুজকত্বপ্রযুক্ত পুত কামনা করিয়া দেবত। সাধন! করাতে পুভ্র ন। হইয়া তাহার পুজী একটা 

জন্মিল । দেবতা সাধনদ্বারা কন্ঠা পাইলেন বদিয়। সাধনা নামে উ কন্ঠ! খাতা 5হইলেন। এ কন্তা 

যুবতী হওয়াতে রাঁজ1! বিবাত নিশিত্ত চেষ্টিত হইলেন। ইতিমধ্যে বুক্ষোপরি কর্কট একটী উপবিষ্ট 

ছিল। ব্রাজা কছিলেন যে এই কক্কটকে যে বক্কি কাঁওড শর্থাৎ ধনুর্বাঁণ দবার। বিদ্ধ কর্িবেক 
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তাহাকে কন্তা বিধাহ দিব। তাহাতে নামান্ত একজন ছুটিয়। ততৎকর্্া সম্পর করাতে রাজ! 
সত্যবান্থদ্ধ হইয়। বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। কন্তা তাহাঁতে অসম্মত। হওয়াতে রাজ 
কহিলেন যে তাহাতে ক্ষতিকি? আমার প্রসাদাৎ কি না হইতে পারে? পরে কন্ঠ 
কছিলেন আমি যাহ! চাহিব 'তাহা দিবা। রাজ! তাহাতেও স্বীকৃত হইলে; সম্প্রদানাস্তর কন্তা 
রাজার হ্বর্ণসিন্দুকস্থিত কুবেরদত্ত বিড়াল চাঁহিলেক। রাজ! সত্যবাধদ্ধ হইয়া! অগত্য। তাহ 

দিলেন, কিন্তু হতরাজ্য হইলেন। কন্ত। সিন্দুক হত্তে করিবামাত্র বিড়াল অনৃশ্ত হইল। 
তদর্থে কন্ত। ক্রন্দনপরায়ণ হওয়াতে তত্প্রতি সাত্বনা করিয়া রাজা নৃতন স্বর্ণবিড়াল নির্মাণ 
করিয়া দিলেন। রাজা হতশ্রী হইয়! মন্ত্রী সমভিব্যাহাঁরে বনপ্রবেশ করিলেন । রা'জজামাতা 
সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া নীতিপাল নাঁমে খ্যাত হইলেন, এবং পূর্বের পাত্রমন্ত্রি-সকলকে দুর 
করিয়। ষন্রপ নাজ। তদ্রপ মন্ত্রিপাত্র পুনরায় কল্পনা করিলেন। দৌধাঁদোধ বিচার না করিয়। 

প্রাণীকে দণ্ড করিতে লাগিলেক, এই নিমিত্ত রাজ্যেতে তাঁহার নাম নীতিপাল না হইয়৷ অনীতি- 
পাল খ্যাত হইল।” ২৩ পৃষ্ঠা। এই নীতিপালই ছুটিয়াবংশের শেষ রাজা। তাহাকে বধ 
করিয়া ইঞ্দবংশীয় আহোম নৃপতি ছুটিয়া-ঝাজ্য অধিকার করেন। 

ইহার পরে লেখক কচারির হেড়ম্বরাজগণের কিছু পরিচয় দিয়াছেন। আহোম-শ।সনকালে 

এই ছু্টিয়া এবং কচারি রাঁজগণ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ বিগ্রহাদির দ্বার। দেশে অশাস্তির উৎপত্তি 

করিয়াছিলেন। তৎপরে জয়ন্তী রাজগণের বিবরণে গ্রন্থকার খাচীয়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত ব্যাখ্য। দিয়াছেন, 

জয়স্তীপুরে পুর্বে ইন্দ্রসেন রায় নামে এক ব্রাহ্মণ রাজ! ছিলেন। তিনি রাজ! বুধিষ্টিরের 
যজ্ঞে আহত হইয়া! অহঙ্কার-প্রধুক্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা না করায় ভীমসেন তাহার মুক্ধ ছেদন 

করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি খাচীয়া নাঁমে খ্যাত হইলেন । ( ২৯-৩০ পৃষ্ঠা )। 
থাচীয়া নামের এই অপূর্ব ব্যাখ্যার কথ! আমি কয়েকজন শিক্ষিত খাচীয়াকে বলাতে ত্াহার। 

আদৌ বিশ্বাস করিলেন না। তাহাদের মতে খাচীরা দেশে বা শিলং পাহাড়ের সমীপবর্তী 

জেলায় প্রর্ধার! খাসভাবে আ্থাদি কাল হইতে জমি ভোগ করিতেছে, যেহেতু খাচীরা রাজার 
প্রজার উপরেই রাজা, জমি প্রজার সম্পত্তি, তাহার উপর রাজার আধিপত্য নাই। 

ইনার পরে গ্রন্থকার, আসামের শেষ রাজবংশ আহোম জাতির বিবরণ দিগাছেন, এবং 
তাঁহার ুচনায় মহামুনি বশিষ্ঠের আসাম আগমনের পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত 
করিয়াছেন, ৃ্ 

“পূর্ব বশিষ্ঠমুনি সৌমারপীঠে দ্বিখাত। অর্থাৎ দিখো নদীর তীরে আত্র-নিত্ব-কধন্ব-দীড়িস্ব- 
তাল-তমাল-খজ্জুর প্রতৃতি বৃক্ষ ও জাঁতী-যূথী-মালতী-করবীর-কহুনার-উৎপল-চম্পক-অশৌক- 

কেতক-বক-মরুবক আদি নানা পুষ্প বৃক্ষাদি রোপণ করিয়! সহজ শালগ্রাম স্থাপন করিয়৷ মহোখ্রি 

তপন্ত। আরম্ত করিলেন, তদুষ্টে ইন্দ্র ভীত হয়! তপোভঙ্গার্থে শাম! বিদ্যাঁধরী সমেত মুনির 

আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, এবং বিদ্যাধরী নৃত্য-গীত-হাঁব-ভাব-কটাক্ষ প্রভৃতি আরম্ভ করিলেন। 
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ইন্্রাজ্ঞানুদারে ধরাধর সমাগত হইয়। বৃষ্টি দ্বারা ধরাধর প্লাবিত করিল, দিখো নদীর বৃদ্ধি হওয়াতে 

আশ্রম জলগ্লুত হইল। মুনি নিজ ধ্যানজঙ্গান্তে ইন্্রকৃত কুকাঁধ্য দণ্ন করিয়! ইন্রকে শ্রেচ্ছ ও 
বিদ্যাধরীকে হ্রেচ্ছানী, এবং দিখো নদীকে মলমুত্রবাহিনী ও লক্ষমীনারায়ণ শালগ্রা মকে শরেচ্ছপুজা 
হওয়ার শাপ দিলেন। তাঁভাঁতেই সকলেই ত্রস্ত হইয়া স্তোত্র করাতে মুনি আজ্ঞা করিলেন যে 
শ্তামা বিদ্যাধরী শ্রেচ্ছাঁনী হইলে ইন্দ্র তাহাতে পতিত হইয়৷ অংশরূপে তাহার গর্ভে পুত্র 

জন্মাইবেন, এ পুত্র পরম্পরারূপে চিরকাল রাজ| হইবেক। | 

“মুনি এ আশ্রম পরিত্যাগানস্তর গয়াহাটার অগ্রিকোণে এক পর্বতে তপস্ত। করিতে 

ল/গিলেন, এ স্থান অদ্যাপিও বশিষ্ঠাশ্রম নামে প্রখ্যাত ।......... &ঁ হাম! বিদা1ধরী সৌমারের 

পূর্বে নরাদেশের রাঁজমন্ত্রীর গৃহে জন্ম লইন! তদ্দেশের রাঁঞজার মহিষী হইলেন। পরে ১০৪০ 

শকাৰে ইন্দ্র রাজার বেশ ধাঁরণপূর্বক রমণ করিলেন,........, এবং এক বৎসর পরে ইন্দ্রের 

ওরপজাত এক পুজ রাজার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন । রাজ! ততশ্রবণে স্বর্ণনির্মিত সোপানের 

দ্বারা অবরোহণ করাইয়া পুত্রের নাম চাচ্চযাংক। রাখিলেন ; হিন্দুর! তাহাকে স্বর্গনীরাঁয়ণ বলেন। 

বো এ স্বর্গনারায়ণ রাজার খুন্নুংখুন্লাই নামক ছুই পুত্রকে মুংরিমুংর! নামক পর্বাত 
হইতে অবরোহণ করাইয়া অমাত্যেরা অভিষেক করিলেক 1” ৩৩--৩৮ পৃষ্ঠা । 

উক্ত বিবরণ গ্রন্থকার ণহরগৌরীসস্বাদেশর সাহায্যে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আহোমের। 

তাহাদের পূর্বপুরুষ খুন্লুং এবং খুন্লাই স্বর্ন হইতে স্বর্ণসোপান দ্বার! মর্ভে অবতীর্ণ ইইন়্াছিলেন 
বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই হেতু আহোম নৃপতিরা সচরাচর ন্যর্গদেব নামে অভিহিত 
হইতেন। আমাদের গ্রন্থকার কিন্তু এই প্রবাদ আদৌ বিশ্বা করেন নাই | তিনি বলেন, 

"্যেহেতুক শ্রীরামচন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রক্মাবতার, তথাচ দশরথ রাজা ও বনুদেবের গৃহে পৃথিবীতে 

জন্ম লেখে, সাধারণ অর্ধাচীন রাজার স্বর্গ হইতে ষে পাঞ্চভৌতিক শরীর দ্বারা আগমন এ 

অত্যন্ত অবিশ্বগনীয়” । ৩৮:৩৯ পৃষ্ঠ] | 

এই ছুই ভ্রাার বংশধর চুকাঁফা রাঁজা ১২২৮ খুষ্টাব্ে আদাম আক্রমণ করিয় এই দেশ 
অধিকার করেন এবং তিনি আসামের সর্ধগ্রথম আহোম নৃপতি। তাহার বংশধরেরা ১৮২৬ 

ুষ্টাঝে অর্থাৎ বৃটিশের অভ্যুদয় পর্যান্ত আামে রাজত্ব করেন। “আসাম” নামের উৎপত্তির 

বিষয়ে গ্রন্থকার বলেন) 

“চুকাফা রাজা আপনাকে ইন্ত্রসস্তান জানাইয়। অনেক জ রে ক দেখাইয়া মকলকে 
বশ করিলেন। এবং এমত কথিত হুইল বে ইহার দমান কেহ নাই ভণ1ৎ অ-সম, অত্তএব 

এতদেশকে অসম কহে, কালক্রমে আসাম নামে খ্যাত হইয়াছে” ৪৮ পৃষ্ঠা। 

'অসম' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত গ্রচলিত আছে, আমর! সম্প্রাত সে সব আলোচনায় 

প্রবিষ্ট হইল।ম না। সম্প্রতি ইহাই বলা যথেষ্ট যে, ঢেকিয়াল ফুকনের মতই আদামে সর্বান্- 
মোদ্দিত মত। চুকাফা। এবং তাহার পরান্ুবর্তী নৃপতির! বহুকাল যাবৎ আহোম ধর্ম অবলঙ্ন 

* ক রেন এবং চরাইদেউ তাহাদের প্রধান ধর্মন্থান পরিগণিত হয়। 
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প্রথমতঃ আহোম নুপভিদের বুঢ়। গৌহাই এবং বরগোহাই নামক ছুইজন মাত্র 

প্রধান মন্ত্রী ছিলেন) কিছুকাল পরে বরপান্র গোৌহাই নাক তৃতীন্প মঙ্ী নিষুক্ত হন। 
আসামে আহোমদের আমলে দেই হিনজন মন্ত্রী কে বল 'ডাঙ্গরিয়।” বলিয়। সম্বেধিত হইন্েেন। 

চুকাফার বংশধরগণের মধ্যে চুঢেফা শর্গাদব রাজার রাজত্বে আমামের বিস্তর উন্নতি 
সাধিত হয় এবং আহোম জাতির উপর আর্ধং এবং হিন্দু প্রভাব ক্রনশই বদ্ধিত হর । এই 
গাঁজার পর নাম ছিল প্রভাপসিংহ এবং বুদ্িস্বর্গনারা্ণ; তাহার অপণাজেন্ন প্রতাপ ও 

[বিচক্ষণ বুত জন্ত তিনি এই ছুই নামে খ্যাত হন। খুষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রারস্ত তাহার 

আমসিলেও নঙারাঞ্জ প্রঠাপসিংহ আসামের গেরব অনু রাখিয়া রাজোর আভ্যন্তরিক কার্য্য- 

কলাপের উন্নাতি বিধানে মনে।শিবেশ করিতে গারিয়াছিলেন। শেথাই তামুলি বরধরুয়। রাজার 

প্রধান মন্ত্রী হইয়া রাজ্যের চতুর্দিকে পা্িভ্রমণ করত; প্রজা শ্রেণী, গ্রাম, কর্মচাপী অ।[দির সুশৃঙ্খল- 

ভাবে বিভাগ করেন! প্রতাপাঁধংহের গাজতে আসামে চি্ন্দুধঙ্্ের প্রভূত্ব বিস্তার হয়। প্রতাপ- 

সংচের বংশধর জয়ধবজসিংহেত্র আমলে 'আহোম নুপঠিরা প্রকাশে) হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়। 

হিন্নধন্মে দাক্ষিত হন, এবং হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোবক *ইরা পড়েন । 

এই জরধ্বজসিংহের রাজত্বকালে মোগল-দরবারেত্র সুপ্রসিদ্ধ ওমরাঁও, আওরঙ্গজেব বাদশাহের 

সিংহাসনপ্রণ্তির সন্দগ্রধান সহায়ক, ৬ধানীন্তন বঙ্গের শাসনকর্তা খাঁন-ই-খানান নবাব 

মীরজুম্ন। আসাম দেশ আঞুমণ করেন এবং এই দেশে নান| বিপর্যয় ভোগ করিয়া! বঙ্গে 

গ্রচ্যাবর্তনকালে পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জরধ্বদসিংহের মৃত্যুতে চক্রধবজসিংহ সিংহা- 

মনারূঢ় হন। মীরজুয়ারুত সন্ধির সর্ত লইয়! চক্রধবজের সহিত মোগল বাদশ।হের মনান্তর ঘটে। 

তাহার পরিণামস্থরূপ জয়সিংহের পুত্র রাঁমসিংহ আসাম আক্রমণ করেন। কিন্তু গৌহাটার সমীপে 

শরাইঘাট নামক স্থানে অসমীয়। সেনাপতি লাছিত বরফুকন-পরিচালিত ৫সন্তের ছারা মোগলসৈন্ত 

নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়। 
চক্রধবজের মৃত্যুর পর «আসামের সিংহাসনে এগার বৎসরের মধ্যে ছয় সাতজন নৃপতি 

আরোহণ করেন। অবশেষে বপরাক্রমী গদাধরূসিংহ আসামের পিংহাসন অধিকার করেন। 

ইহার পত্রী সতী জয়মতীর, গ্রাণ তাগের কাহিনী আপাততঃ বঙ্গদেশেও নুপ্রচলিত হুইয়াছে। 
গদাধরসিংহের রাজত্বকাণে শেষবার মোগলসনৈহ আসামের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয়| তাহারা 

পুত্র রুদ্রসিংহ রাজত্ব লাভ করিয়। বিদ্রোহী জাঁতিদের দমন করতঃ দেশে স্থশাসন স্থাপন করেন। 

ভারতের অন্তান্ত দেশের রাজার নিকট ইনি দূত আদি প্রেরণ করিতেন, এবং পুণাতোয় 
জান্কবীণক আসামদেশে প্রবাহিত করিবার মানসে বিস্তর ৫সন্ত সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ আক্রমণের 

উদ্দেস্টে ইনি যুদ্ধযাত্রা আয়োঞন করেন। কিন্তু গুয়াহাটার সমীপে রুদ্বসিংহ দ্বর্গদেবের মৃত্যু. 
হওয়াতে তী।ছার বঙ্গজয় বাসন! ব্যর্থ হয় । ইহার সম্পর্কে আমাদের গ্রন্থকার বলেন,__ 

পরুদ্রসিংহ রাজা অবধি ইন্দ্রবংশীয়দের পর্বতীয় স্বভাব দুএ হইকা নাগরিক স্বভাব হুইল, এ 
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রাজ আপন সভার অতি পরিপাটা শুখলা সাধন করেন, এবং বঙ্গণেশ ও চিনদুস্তান প্রভৃতি 

নাঁনাদেশে লোক প্রেরণ করিয়। নৃত্য গীত বাগ ও অন্ত অন্ত তত্তন্দেশীয উৎকট দ্রব্য আনাইলেন, 
তদবধি আসামে নৃত্যগীতের প্রচার হইল, এবং সৌনার ও কামপীঠস্ডিত দেবালয় তত্তৎ কল্লোক্ত 

পুজার পরিপাটা হইল। এ রাজা মহাঁপ্রতাপী হইয়। আর৪ অনেক অনেক প্রধান কর্ম 

করিয়াছিলেন সে সকল লেখ বাহুল্য 1” ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা । 

১৬৩৬ শকান্দের ১৩ই ভাদ রুদ্রসিংহের মৃত্াীতে তাহার চারি পুত্র ক্রমে দিংহাসনারোহণ 

করেন। প্রথম পুল শিবসিংহের আমলে আদামে শাক্তধন্মের গ্রঠার এবং উন্নতি 

হয়।-_ 

“রাজা শিবসিংহ জেল নবদ্ধীপান্তর্বর্তী শিমলা গরম হইতে কুক্চরাম হাঙগবাগশকে আনিয়া 

শক্কিমন্ত গ্রহণ করেন, তদবধি রাজগৃহে দুর্গোৎদব 9 চণ্ভীপাঠ ও বলিদানাদির ওচার হইল, এ 

কৃষ্ণরাম স্া।য়বাগীশ মহাপগ্ডিত ছিলেন, তিনি সমুদা দেবালয়ের পূজা নিরূপণ করেন, অর্থাৎ 

যোৌগিনীতন্ত্র এবং কাঁলিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পূজা ও ধ্যান ওস্তব কবচাদি উদ্ধার 

করিরা প্রত্যেক দেবতার এক এক পদ্ধতি করিয়া দেন ।”” ৬১-৬৭ পচা । 

অসমীয়া সুরজাঁহান রাণী ফুলেশ্বরী এই শিবসিংহের গ্রধানা মহিধী ছিলেন। ব্রাজপণ্ডিতের। 

যখন বলিলেন, রাজার ছত্রভঙ্গ যোগ হইয়াছে, তখন হইতে যাবতীয় রাজকাধ্য ফুলেশবরী বরকুঁররী 

ঢালাইতে লাগিলেন । তাহার অপর নাম ছিল প্রমথেশ্বরী এবং বাঁজ্ক্ষমতা লাভের পর তিনি 

বড়রাঁজা নামেও অভিহিত হইরাছিলেন। ব্রাণী ফুলেশ্বরীর আখ্যায়কা আমাদের খ্রন্থকার 

অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণন1 করিয়াছেন । : 

“ফুলেশ্বরীনাম়্ী একজন সাধারণ লোকের কন্তা ভুবনমোহিনী সুন্দরী র।জগৃহের দাসী ছিল | 

দৈবাৎ তীহার ব্পলাবণ্যের দ্বারা রাজা বশীভূত হইয়া তাহাকে প্রধানা মহিষী করিলেন। 

ক্রমে ক্রমে এঁ ফুলেশ্বরী সুচতুরত্বপ্রযুক্ত সমুদয়কে আজ্ঞাধীন করিয়। মহিষ নম পরিত্যাগপুর্বক 

বড়রাজা নামে খ্যাত হইলেন, তাহার সহিত রাজার অত্যধিক গ্রীতি জন্মিল।' আর & 

মহিষীর মুদ্রার এমনি গুণ যে রাঁজ। ত্বর্ণ ধৌপ্য মুদ্বাতেও তাহার নাম সংযুক্ত করিস্জা গ্রচলিত 

করাইলেন, তাহার: পাঠ শ্রীশ্রীন্বর্গদেবশিবসিংহনৃপ তদ্বল্লভা শ্রীশ্রীফুল্লেশ্বরীদেবীন।ং । এবং 

তাহার স্বীয় নামেতেও পৃথক মুদ্। নির্মাণ করাইলেন, তাহার পাঠ 'জশিবপিংহনৃপমহিষী 
শ্ীশ্রীফুলেশ্বরীদেব্যাঃ।” ৬৮ পৃষ্ঠা । 

এই রাণী ফুলেশ্বরী “বরবূজার পঢ়াঁশালী” নামক এক বিদ্যালয় আন্কোমরাজধানী রঙ্গপুরে 

স্থাপন করেন এবং তাহার আজ্ঞান্থসারে হস্তিদম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অসমীয়া গ্রন্থ “তস্তিবিদ্যার্ণব” 

সঙ্রলিত হয়। কিন্তু রাঁণী ফুলেশ্বরী একট প্রকাণ্ড ভুল কাঁজ করিলেন, যাহাতে আহোমরাজ- 

ক্ষমতা একেবারে পতনোনুখ হয়। একদ| রাজপ্রাসাদে দুর্গাপূজার সভায় মোদ্লামরীয়া নামক 

টবষ্বসন্প্রদায়ের. কয়েকজন মহাস্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাণীর আজ্ঞাঁয় প্রকাস্তে লাঞ্ছিত করা 

হয়। মোয়্ামরীয়ার1 দেশে বিদ্রোহ-বহ্ছি প্রজ্থলিত করে এবং শিবসিংহ্ের রাতুপপুত 
৫ 
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গৌরীনাথসিংহের রাজত্বে ১৭৯৩ খুষ্টান্দে বুটিশ-টৈন্ের সাহায্যে সেই বিদ্রোহ দমন কর! হয়। 
ষাট বংসরব্যাপী এই বিদ্রোহে আপামের অবস্থা] ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠে। 

আসামের আত্যন্তরিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্ত অসমীয়৷ গ্লাড্ষ্টোন পুর্ণানন্দ বুঢ়।গেহাই 

রাজমন্ত্রী ভাঙরীয়া বিশেষ বত্ববান্ হইলেন। নেই সময় বদনচন্দ্র বরফুকন গৌহাঁটীতে রাঁজ- 
প্রতিনিধি ছিলেন। প্রজার উপর তত্কৃত অপরাধের অভিযোগে এবং রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রে 

তাহার নাম প্রকাঁশ হওয়ায় রাঁজমন্ত্রী তাহাকে ধরিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। বরফুকন 

এই সংবাদ ষথানময়ে পাইয়া, গৌহাটী হইতে পলাইয়া, মুর্শিদাবাদে অগংশেঠের সাহা্য প্রাপ্ত 

হইয়। কলিকাঁতা৷ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বঙ্গের ইতিহাসে স্ুপ্রসিদ্ধ এই জগৎশেঠের সহিত 

অনেক সঙ্ীস্ত অসমীম। পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। গুণাঁভিরাম বড়্। মহাশর “আনন্দরাম 

ঢেকিয়াল ফুকনের জীবনচরিব্রে”্র এক স্থলে বলিয়াছেন, 
“ছলিরাম বরুয়া উর্ুয়ে গঙ্গা্গান করিয়া মুরছী বাঁদলৈ গল। গোয়ালপারা আর 

গুয়াহাটাতে কেঞা ব! মারোয়ারী সকলৰ গোল! আছিল। (সই সকলে নৈতে দুষষীরা খরর 
কারবার আছিল। সেই কেঞাসকল কারো! কারো মুরছীবাদত গোল! আছিল আরু চিনা পরিচয় 

থকা মানুহ আছিল। সেই সকলর স্থত্রে মুরছীবাদর জগদ্বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠর ঘরে টৈতে 

এগুবিনাকর পরিচয় আরু কারবার আছিল দেই কারণে তাচত। তেও বিলাকর কেনে! কষ্ট 

নহল।” ২২-২৩ পৃষ্ঠ। | 

কলিকাতায় গিয়! ব্দনচন্দ্র বরফুকন গভর্ণর জেনারেল সাহেবের নিকটে অতিরঞ্জিত করিয়া 

আসামের কথ৷ বিবৃত করিলেন এবং পুর্ণানন্দ রাঁজমন্ত্রীর বর্ধিত রাজক্ষমতা৷ হইতে রাঁজ চন্দ্র 

কান্তকে উদ্ধার করিবার জন্য সৈম্ত-ভিক্ষা! করিলেন। তথায় বিমুখ হইয়া বরফুকন ব্রহ্ধদেশে 

যাত্রা করিলেন এবং তর্দানীস্তন ব্রহ্গরাঁজ বিপুলপরাক্রমী বত্তোয়াফা। হইতে সৈশ্ত সাহাযা লাভ 

করিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাবে ব্রহ্মসৈম্ত সমভিব্যাহারে আসাম প্রবেশ কৰিজ্নে। তাহাদের আগমনের 

কিছু পূর্বে পূর্ণানন্দ বুঢ়াগৌহাইর মৃত্যু হয়। তাঁরপর নানা অছিলায় ছুই বার ত্রহ্মসৈন্ত আসাম 
আক্রমণ করে । অবশেষে নানা যুদ্ধ বিগ্রহাদির পর তাহারা আহোমরাঁজের নিকট হইতে 

আসামের রাঁজক্ষমতা কাড়িয়। লয়। ব্রঙ্গদেশীয় টসনোর অত্যাচারে আসামে সর্বত্র হাহাকার 

ধ্বনি উঠিতে লাগিল । তাহাদের অত্যাচারের ভয়ে অনেক নিরীহ অসমীয় প্রজা দেশ ছাঁড়িয়। 
পলাইতে আরম্ভ করিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইয়াডাবু সন্ধিনূত্রে ব্রন্গরাঁজের কবল হইতে আসাম 

বৃটিশের সুশাসনের অধীন হইল । জাসামের শেষ নৃপতি চন্দ্রকাস্তসিংহ পেন্সন প্রা হইয়া 
গৌহাঁটাতে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। 

গ্রন্থকার বলেন, আসামের জীবনসন্ধযার স্থৃবিস্তর বৃত্তান্ত কলিকাতার সাময়িক পত্রসমুছে 

প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা সর্বসাধ।রণের বিদিত ; সেই জন্ত তিনি সেই বিষয়ে আর কিছু 

ঝলিবেন না। এই বলিয়া গ্রস্থকাঁর তাহার বহু কষ্টসঙ্কলিত আসামের ইতিহাসের সমাণ্ডি 

করিয়াছেন। 



সন ১৬৩৩] বাঙ্গালা ভাষায় আসামের ইতিহাস ৩৫ 

্ব্গীয় হলিরাঁম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশক্র-প্রণীত আসামের ইতিহাস এবং এ গ্রন্থের অন্তর্গত 

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস দিতে এই প্রবন্ধে আমর! চেষ্টা করিয়াছি । উপসংহারে আমার বক্তব্য 

এই যে, যদ্দি কোনও সাহিত্যান্ুরাগী ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থ পুনমু্রিত করিতে ইচ্ছুক হন, আমি গ্রন্থ 

সম্পাদন করিতে সম্মত আছি। পুস্তকের গ্রথম পাতা এবং শেষের ছুই এক পাতা যদিচ নষ্ট 

হইয়াছে, তথাপি আহুমাঁনিকভাঁবে তাহার পুনরুদ্ধার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না, অবশ 

পাঠককে এই কথ! জানাইতে হইবে। গ্রন্থের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই এই প্রাস্ত(বের 

উদাস | * | 

আস্থধ্যকূমার ভূঞা 

« আমার অশেষ ভক্তিভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চুনিলাল দে মহ।শয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রমান্ উমানন্দ দে এই 

প্রবন্ধের পাঙুলিপি প্রস্তুত করিয়] দিয়াছেন। [এই প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটা-শাখার অধিবেশনে 

পঠিত । ] রর 





বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা * 
[ ভূমিক। ] 

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের নারীসমাঁজকে ধর্মের চচ্চা ও চিস্তা করিতে দেখা 

যায়। সাধারণ বিশ্বাস এই ষে, নারীরা বেদ্্পাঠে অধিকাঁরিণী ছিলেন না। কিন্তু কোন 

টৈদিক ব্যাপারই ত সহ্ধর্রিণীকে সঙ্গে না করিয়া করা যাইত না। ব্রহ্গনিষ্ঠ গৃহস্থগণ অথবা 

তপোবনবাদী খ্ষিগণ, কেহই পত্বীকে বাদ দিয়! ধন্দাচরণ করিতেন না। শুধু গৃহত্যাগী বা 

চিরকুমার নন্ন্যসীরাই স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন দব্বন্ধ রাখিতেন না । উপনিষদের যুগে 
আমরা কয়েকজন ব্রহ্গবাদিনীর কথা জানিতে পারি। তাহারা ষে শুধু নিজেরাই বেদের 

চ্চা করিতেন, তাহা নহে; তাহারা প্রকাশ্ত রাজসভায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে জ্ঞানের 

আলেচনাও করিয়াছেন দেখ! যায়। এ গেল বৈদিক-সমাজের কথা । তার পর জৈন ও 

বৌদ্ধ যুগেও আমরা উপাসিকা ও ভিক্ষুণীদিগের কথা জানিতে পারি। এই ভিক্ষুণীর আবার 

অনেকে গাথা! লিখিয়াছেন, তাহাও জানা যায়। সুপ্রসিদ্ধ “থেরী গাথা”র কথা শুধু মনে 

করাইয়৷ দিলেই যথেই হইবে । জৈন তীর্ঘস্কর মহাবীর বু শিষ্যা বাঁখিক। গিয়ীছিলেন। বৌদ্ধ- 

দিগের ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ একটি সুগঠিত প্রতিষ্ঠান ইয়া উঠিয়াছিল--আর এই সঙ্ৰ চাঁলাইবার 

জন্ত খুব কড়া নিয়ম ঠতয়ারি করা হইয়াঁছিল-_ইহ! “ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ”, পড়িলে জান! 

যায়। প্রাচীন কালের কগ! ছাঁড়িয়। দিলেও মুসলমান শ।সন-সময়ে আমরা কয়েক জন প্রসিদ্ধ! 

পার্দিকার কথা জানিতে পারি। কাশ্নীরের লাঁপদেদ বা লল্লেশ্বরীর কথা আমাদের দেশে 

খুব বেশী লোকে জানেন না। ইনি শৈৰ যে।গিনী ছিলেন ও বহু গাঁন রচন! করিয়াছিলেন। 

ইনি সমাজের সাধারণ বিধিনিষেধ মানিয়। চলিতেন না। আর বৈষ্ণব-সমাঁজের মীরাবাঈএর 

কথা সকলেরই জান। আছে। তিনি উচ্চ কুলের কন্তা '9 পত্বী হইয়াও তপদ্থিনী ছিলেন ও 
সমাজের গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ থাঁকিতে পারেন নাই । | 

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে, কাল হইতে ধর্মচচ্চায় নারীগণ 

অনেকট! স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিতে পাঁরিতেন। প্রথম প্রথম নারীদের এই শ্বাধীনত 
যে লোকে পছন্দ করিত, তাহা মনে হয় না। কিন্তু চরিত্র ও জ্ঞানের কাছে লোকে মাথ৷ 
নোয়াইতে বাধ্য হইত। ক্রমে ক্রমে অব্দানপরম্পরায় নারীদিগের কথা ও কাহিনী লোক- 
সমাজের কাছে শ্রদ্ধা ও গৌরব অর্জন করিয়াছে। এইরূপে অনেক ধার্মিক নারী 

দেবাংশসম্ভ,ত1 বা' দেববিভূতিসম্পন্না বলিয়া! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই জন্তই ইহাদের 
অধিকাংশের জীবনের ঘটনাঁই অলৌকি কতার দ্বারা জড়িত হইয়! রহস্তময় হইয়া! পড়িয়াছে। 

** * বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩২শ বাধিক ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 

৫ 



৩৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ ১ম সংখ্য। 

ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সমাঁজে অথব1 শব ও নাঁথপন্থীদিগের মধ্যে 

ব্ছ ধন্ম-পরায়ণা নারীর কথ জানা যার। বিশেষ করিয়! ইহাদের কথ! আলোচন! করিবার 

জন্তই এই গ্রবন্ধে চেষ্টা করা৷ গেল। এইসপ চেষ্টা ইতিপূর্বে বেশী হইয়াছে বলিয়া আঁমি 

অবগত নহি। সুতরাং আশ! করি, পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সাহাধ্য ও উৎসাহ 

পাইব। যত দুর সম্ভব, বাউলা দেশ ও পুর্ববভারতের কথাই আলোচিত হইবে। সুতরাং 
গ্রাচীন বাঙলার নারীদিগের ইতিহাসের একটি অংশ উদঘ।টন করিতে. বাঁগালী পণ্তিত- 

দিগের সহানুভূতি দ|বী কর! যাঁইতে পারে। 

সংস্কতে লেখ! বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্য, গ্রাচীন বাঙলায় লিখিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক গান এবং 

পরবন্থী লৌকিক বাঙল! সাহিত্য পাঠ করিতে গেলে অনেক জায়গায় ডাকিনী ও বোগিনীদের 
কথ! পাওয়। যাঁয়। এই সব ভাকিনী ও যোগিনী পৌরাণিক মাতৃকামগুলের অস্তর্ণত নহেন। 
চণ্ডী বা কালার সঙ্গে যুদ্ধে সহকারিণীভাবে যে সব রক্তপিপাস্থ ডাকিনী-যোগিনীর কথা 
আমরা পাইয়া থাকি, ইহারা সে পর্য্যায়ের নহেন। মাতৃকাদের মধ্যে চৌষট্টি যোগিনীর নাম 

পাওয়া যায়__কোঁন কোন স্থানে ইহাদেরও পূজার ব্যবস্থা আছে। যেমন কাশীতে ৬৪ 

যোগিনীর ঘাটে ও জববলপুরের নিকটে এবং খাজুরাহোতে স্থিত ৬৪. যোগিনীর মন্দিরে । এই 

যোগিনী ও ডাকিনীদের বর্ণনা অতি বীভতদ এবং মানুষের বর্ণন। নহে। কিন্ত আমরা যে 

সব ডাঁকিনী 'ও যোগিনীদ্ের কথা৷ বলিতে যাঁইতেছি, তীহার। রক্তমাংসের মানুষ এবং বৌদ্ধ 
সহজযান ও বজযাঁনের সম্প্রদাক্সতৃক্ত ধর্মচাঁরিণী নারী। ইহাদের নিজস্ব সাধন-পদ্ধতি ও 
আচারব্যবহারের বিষয়ও জ্ঞাত হওয়! যায়। ই'হারা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রচার-কার্য্য রত 

থকিতেন। ইহাদের রচিত গ্রন্থ ও গীত গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শুধু যে ভারতবর্ষে 

ইৎ!দের রচিত সাহিত্য আদৃত হইত, তাহা৷ নহে; তিববতীয় বিশ্বকোষেও ইহাদের গ্রন্থের ও 

উহ্বাদের অন্বাদের সংগ্রহ আছে। দেহচচ্চা ও বেশভূষাঁতেও তাহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল দেখা 

যাঁয়। বৌদ্ধ তান্ত্রিকসমাজে ইহাদের স্থান নিতান্ত হীন ছিল না। ডাঁক বা বৌদ্ধ সাধক ও 

সিদ্ধদিগের মত ইহার্দিগকেও আমরা সাধন ভজন বা জ্ঞানচচ্চায় নিষুক্ত দেখিতে পাঁই। 
অনেক সময়ে ইহার্দের আদেশেই বা জিজ্ঞানাতেই অনেক তন্ত্রের গ্রন্থ লেখ! হইয়াছে বলিয়! 
লিখিত আছে। এই'সব বিষয় বিবেচন! করিয়। দেখিলে ইহাঁদিগকে সে কালের বিদ্ষী ও 

ধার্মিক! নারী বলিয়া বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। সেকালে ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ ধারণ! 

ছিল, তদন্ুসারে ইহাদের অনেকে খুব উচ্চস্থা'নীয়! ছিলেন, সন্দেহ নাই । 

বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগে নানা স্তরের সাঁধিক। ও সিদ্ধার উল্লেখ পাঁওয়। যাঁয়। কেহ কেহ 

স্পষ্টতঃ 'ডাঁকিনী' ব৷ 'যোগিনী' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কেহ কেহ 'উপাঁসিকা, "ভিক্ষণী' 

বা “আচার্য্যা প্রভৃতি উপাধি দ্বারা পরিচিতা ছিলেন। অনেককে আবার “পিদ্ধা” বল! 

আাছে। বৌদ্ধ পুরুষদিগের নামের ন্যায় নারীদেরও নিজের নাম বড় একটা খু'জিয়! পাওয়া 

যায় না। গুরুর দত্ত নাম বাঁ সাধনাম্থচক উপাধিই ইহাদের অনেকের নামের কাজ করিত। 



নণ ১৩৩৩] বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথ ৩৯ 

এই সব নাঁম দ্বারা ইহাদের জাতি বাঁ কুল, কিছুই জানিবার উপায় নাই। উপাধিগুলি দেখিয়াই 
অনেক সময়ে ধর্দজগতে ইহাদের স্থান নির্য় করিতে হয়। বজযোগিনীর একজন প্রধান 
প্রচারককত্রী রাজকুমারী লক্গীঙ্করাকে নান! জাঁয়গাঁক্স নানা উপাধি দেওয়া হইয়াছে । যথা, 

উপাধ্যায়, মহাকবি, আচার্যযা, ভষ্টারিক1, মহাঁচার্য্া। কোন কোন সাধিকাঁকে আবার 

কিছুই বল! হয় নাই, শুধু নামটিই দেওয়া আছে। যেমন-__“ছিনমুওবজবারাহীসাধন”।- 
গ্ন্থরচয়িত্রী শ্রীমতী দেবী এবং “মহামুদ্্রাভিগীতি”-রচয়িত্রী বজবারাহী। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হুরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে সকল চর্য্যাপদ বা বৌদ্ধ 

গন আবিষাঁর করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে আমরা ডাকিনী বা যোগিনীদের রচিত কোন পদ বা 

গাঁন পাই না । ই'হারাঁও যে চর্যাপদ রচন| করিয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে। 

ডাকিনী জ্ঞানলোচনা গান লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি--কিস্ত তাহার রচিত 

পদ এখনও পাওয়া যাঁয় নাই । 

“ডাঁকার্ণবে” ডাঁক ও ডাকিনীদিগের সাধনার ভিতরের কথা কিছু কিছু লেখ। হইয়াছে। 

ইহারা যে দেবতার পুজা করিতেন, তিনি যুগলাত্মক | বারাহী ও শ্রীহেরুকের যেরূপ বর্ণন। 

“ডাকার্ণবে”র ১৫৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, তাহাতে হরগৌরীর কথাই মনে হয়। এক স্থানে 
স্পষ্টভাবেই (পৃঃ ১৪০ ) “হরগৌরীসমাক্রান্ত” বলা হইয়াছে। ইহারা অবধৃতগস্থী ছিলেন 
বলিয়া জানা যাঁয়। ইহাদের সাধন যোগশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসাঁরে অনুষ্ঠিত হইত। ইহার 
সঙ্গে বর্ণধূতী বা বর্ণমালার সন্বন্ধ ছিল বলিয়া! লেখা আছে। 

“ব্রিভিঃ গঞ্চাশভিঃ সম্যক অহোরাত্রেণ তু ভুঞ্জনং। 

তে চ বর্ণ সমাখ্যতা। অকারাস্তণ তু ক্গীম্তকীং॥৮-_ডাঁকাঁব, পৃঃ ১৬১। 

এই ধারণা হইতে পরবর্তী কালে “চৌতিশ! স্তবের সৃষ্টি হইয়াছে। কবিকস্বণ চণ্ডীতে 
আমরা চণ্তীদ্েবীকে “বর্ণময়ী মায়ারূপে” স্ত হইতে দেখিতে পাই (বঙ্গবাঁসী সংস্করণ, 
পৃঃ ২৫৩ )। 

বৌদ্ধ তাপ্িকদের রচিত গ্রচ্থে ও গানে অনেক প্রকারের মতবাদ আছে। সেগুলির 

মধ্যে পরম্পর কি নম্বদ্ধ ছিল, তাহা “সম্ব্যাভাষা” ভেদ করিতে পারিলে বোঝা যায়। 
শৃন্াবাদ, নৈরাত্ম্যবাদ, দেহবাদ, আনন্দবাঁদ ( বৌদ্ধগান ও দোহ1, পৃঃ ১২৪,১২৮) অদয়বাদ 

প্রভৃতি মতগুলিই প্রধান। দেহকে আশ্রয় করিয়াই ইহাদের সাধনের নানাগ্রকার 

ুদ্রা ও যন্্ গ্রকাঁশিত হইয়াছে। পরবস্তী কাঁলের বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকদের দেহতত্ববের মৃতগুলি 

এই সব বৌদ্ধ তীন্কদের মতের সঙ্গে অনেকটা মিলে। বৌদ্ধ সহজপন্থীদের মতে “দেহি 
বুদ্ধ বসন্ত” অর্থাৎ “দেহস্থিতং বুদ্ধত্বং'” ( বৌ, গা, দো, পৃঃ ১০৭) না জানিলে গতি নাই। 
পমনুয্য-দেহং বিহায় দেহাস্তরেণ বোধিন স্তাৎ” (ও, পৃঃ ১৩২) ইহা তাহাদিগের দৃঢ় ধারণা। 
“বোঁধিচর্য)াবতারে* আছে,মানুষ্যং নাবমাসাগ্য তর হুঃখ-মহানদীং”--( এ, পৃঃ ১৭)। সরে 

'বজ্ের “পোহাকোফে?র টাকায় "ছ্থদেছে তত ব্যবস্থিতম্' ( এ, পৃঃ ১০৫ ) এই সিদ্ধান্ত করিয়া, 



৪০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য। 

যাহারা বাহিরে তত্বকে খেজ করে, তাহাদিগকে নিন্দা করা 'হইয়াছে। এই পথের সাধকের! 

সাধনা-ব্যাপারটিকে বীরত্বস্ুচক বলিক্া মনে করে-যেন শক্র জয় করা। ইহাদের আদর্শ 

সিদ্ধের নাম 'বজী” ও "নাথ । এই “নাথ শব্দের অর্থ “কায়-বাক্-চিত্ব-প্রতৃঃ” ( বৌদ্ধ, গা, দো, 
পৃঃ ১৩২ )। 

ইহাদের নিজেদের গঞ্ডির মধ্যে নিজেদের জ্ঞান ও গুপ্ত সাধনের রহস্ত লুকাইয়া রাখিবার 
জন্য এবং বাহিরের সম্প্রদায়কে ঠেকাইয়। রাঁখিবাঁর জন্ত ইহার! “সন্ধ্যাভীঁধা” নামে দ্বার্থমুলক 

ভাষা বাবহার করিত। এষেন ঠিক অর্থ অপেক্ষা ইঙ্গিতেরই আঁধক নিকটবর্তী। গুহ 

সাধনায় ভিতরের কথ! সহজে কাঁহাকেও বলা যাঁয় না। তাই রূপকের ভাঁষ! ব্যবহার করিত। 

এই অন্ধ্যাভাষ! পরবত্তী কালের “গ্রহেলী” বা “আধ্যাতর্জার”' ভাষার মত। গ্রস্থগুলিব টাকায় 

সাধন পক্ষে ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে অনধিকাঁরীর পক্ষে কোনই 
সাহায্য হয় না। মাঁঝে মাঝে ছুই চারিটি কথ! বেশ স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়!ছে, এই মান্র। 

এই সম্প্রদায়ের আরও গ্রন্থ না পাইলে আলোচনার সুবিধ। হইবে না॥ সন্ধ্যাভীঘা সম্বন্ধে একটি 

বক্তব্য আছে। ইহার মধ্যে যতই গুণ্ত রহশ্ত থাকুক না কেন, ইহার যে একট! সাধারণ সহজবোধ্য 

অর্থ (১0010০০ 10621111]5 ) আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই অর্থের সাহাযো আমরা 

সেই সময়ের লোকের সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর পাইয়! থাঁকি। সরোজবজ্রের “দোহাকোষ” ও 
অদ্বয়বজ্জের টাকাঁতে কতকগুলি বিষয় পরিস্কারভাবে দেওয়া আছে। সাধনগত গুঢ় অর্থ ছাড়। 
কোন কোন স্থানে যোগীদের প্রাণের আকাজ্ষা যেন ভাষাকে ভেদ করিয়। ফুটিয়৷ বাহির 

হইয়াছে_ 
১। জোইনি তই বিন খনাই ন'জীবমি। 

তো মুহ্চুম্বী কমলরস পিবমি ॥ --( বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃঃ ৯)। 
২। তো বিন তরুণি নিরস্তর নেহে। 

বোহি কি লাভই এপবি দেহে ॥ (প্র, পৃঃ ১৩২) 
ডাঁকিনী ও যোগনীদিগকে আমরা পুরুষ সাঁধকদিগের গৃহিণী ব1 সাঙ্গনীরূপে দেখিতে 

পাই। গৃহস্থ হইয়্াও বোঁধ হয়, অনেকে জ্ঞান ও সাঁধনবলে উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিত। 

বজজগুরুগণ নিজেদের উপাস্ত যুগনদ্ধ দেবতাদের ন্যায় নিজেরাও ষুগলভাবে সাধন করিতেন 

মনে হয়। যোগীদের সম্পর্কে 'ভাবক' ( বৌ, গা, দৌ, পৃঃ ৯) শব্ধটা বাবহার কর! হইয়াছে । 

এতে পরবন্থী কালের বঞ্চব ভাবক বা! 777500দিগের কথা স্বরণ করায়। .. 

প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ দেখিয়। মনে হয় যে, সাধারণতঃ যাহার! অল্লবয়স্কা ছিল, তাহার 

যোগিনী হইত এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়! ধর্মজীবনের প্রথমকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিত। 

তাঁর পর বয়স্থ। হইলে অথব৷ জ্ঞানে উন্নত হইলে ভাঁকিনী নামে অভিহিত্তা হইত। এই অবস্থা 

হইতে “যৌবনে যোগিনী” ও “ডাইনী বুড়ী” কথাগুলির উৎপতি হওয়] সম্ভব । কিন্তু সর্বদা যে 

এরূপ হইত, তাহা বলা যায় না। অনেকে অন্ন বয়সেও “ডাইনী কলা” বা ডাকিনীদিগের' 



সন ১৩৩৩] বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা ৪১ 

উপযুক্ত শিক্ষা আমন্ত করিত বলিয়। জান! যায়। ইহাদের মধো অনেকে স্বামী বা পুরুষের 

সঙ্গে বাস করিত দেখা যায়, অনেকে আবার বৃদ্ধ। ও বিধবা বলিয়াও উল্লিখিত আছে। 

তান্ত্রিক পৃজা-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অভিচা'র-কর্মনও চলিত । সেই জন্তই বোধ হয়, ডাকিনী 
ও যোগিনীদ্িগকে হিন্দুসমাঁজ ভয়ের চক্ষে দেখিত। রাঁজদণ্ডও বোধ হয়, ইহাঁদগকে 

অব্যাহতি দিত না। “ডাকার্ণবে” আমর! দেখিতে পাই যে, ডাঁকিনাদিগের সম্পর্কে নিশ্নলিখিত 

কথা বল! হইয়াঁছে,__পবশ্তাভিচারকং স্তম্তং মারণোচ্চাটনাদিকং” | ( বৌ, গা, দো, পৃঃ ১৬০ )। 

মধ্যযুগের [হন্দুসমাঁজ বৌদ্ধ ভাঁকিনী বা যোগিনীদিগকে বড় ভাঁল চক্ষে দেখিত না। 
সেই জন্য হিন্দুর রচিত সাহিত্যে ইহাদের চিত্র অনেকটা পক্ষপা।তত্বের সঙ্গেই করা হইয়াছে। 
ভবভূতির “মালতীমাধবে” বিন্ধ্যাচলবাঁসিনী বৌদ্ধতান্ত্রিকযোগিনী সৌদামিনীর চিত্র পাওয়া 
যায়। ইনি ইন্দ্রজাল ও অভিচাঁর-কর্মে নিপুণ! ছিলেন, এইরূপ লেখা হইয়াছে । হয় ত 

নিয়স্তরের সাধিকাঁরা এই সব কাঁজই করিত। 
কাঁঙর অর্থাৎ কামরূপ এবং কাঁমাখ্যার্দেবীর সহিত ইহাঁদিগের অনেকট। ঘনিষ্ঠতা ছিল 

বলিয়া! জানা যাঁয়। বহু গ্রন্থে কামরূপ ইহাদের পীঠস্থানরূপে সম্মান প্রাপ্ত হইক্লাছে। 

“সহজায়্ায়পঞ্জিকা”য় (পৃঃ ১১৩) “এতৎ প্রসিদ্ধং কামরূপপীঠাদিযু*, এই কথা পাওয়া 

যায়। বৌদ্ধপ্রাধান্ত দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পর যখন হিন্দসমজ ডাকিনীদিগকে বড় 
একটা ভাল চক্ষে দেখিত না, এবং যখন তাহারা গোপনে নিজেদের কাজকর্ম করিতে বাধ্য 

হইত, তখনও কামরূপের প্রতি ইহাদের ভক্কি ছিল জানা যাঁয়-_এমন কি, কামরূপের দিকে 

মুখ করিয়া পুজা অর্চনা করিতে হইত। ঈশান কোণটি ইহাদের সাধনভজনের জন্ত যেন 
অপরিহার্য ছিল। অনেক স্থলেই ঈশান কোণের উল্লেখদ্বারা ইহাদের বাস-স্থান বা সাধন- 

স্থানের দিক্ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

“বৃহৎ্বয়ভূপুরাণ” নামে সংস্কতে রচিত একখানি লৌকিক পুরাঁণ-গ্রস্থ আছে। এই গ্রন্থে 
গৌড়ের যে সব দেব-দেবীর প্রসঙ্গ আছে, তাহ দেখিয়া! মনে হয়, তান্ত্রিক যুগের কোন 
সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে গৌড়স্থিত যোগিনী* ও যোগীদের দ্বারা পরিবৃত 
সিদ্ধের কথা পাওয়া যাঁয়। 

বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগে অনেক দেব ও দেবীর পুঁজ! চলিয়াছিল জানা,যায়। এই সব দেব-দেবীর 
ধ্যানও নির্দিষ্ট ছিল। বাঁওগা দেশে ও অন্তত্র যে সব বৌদ্ধতান্ত্রিকমুর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 

সেগুলিকে তখনকার ধর্শমতের স।ক্ষিম্বরূপে ধরিতে হয়। পর্ণশবরী, হেরুক, মারীচা, নিত্য, 

বিশালাক্ষী প্রভৃতির নাম সকলেরই জানা আছে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য কর! দরকার । 

যে সব ডাঁকিনী ও যোগিনী বৌদ্ধ দেব-দেবীর উপাসনা করিত, তাহাদিগকে আমরা গান 

করিতে ও সাধমভজন করিতেই দেখি; তাহারা যে কোন মূর্তিবিশেষের পুজা! করিত, এন্প 
কথ! পাই না। পরবর্তী কালে যখন হিন্দুসমাজের গণ্ভীর মধ্যে আসিরাও তাহারা 
্রচ্ছন্নতাবে বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপ বঙগায় রাখিতে চেষ্টা করিত, তখন তাঁহার! ঘটে পুজা করিত 

৬ 
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জান! যায়, মূর্তির কোন কথা পাওয়া যাঁয় না। হিন্দুসমাজের ষে সকল ভিন্নমতাবলম্বী পুরুষ 

্রচ্ছন্ন ডাঁকিনীদিগের পুঙ্গাপন্ধতি পছন্দ করিত না, তাহারা ঘট লঙ্ঘন করিত। ইহারা যদি 
মুর্তি পুর্ন করিত, তবে মুস্তি ভাঙ্গিবার কথাই জানা যাইত। 

এককালে তাদ্ত্রিক বৌদ্ধদমাজে ডাকিনী ও যোগিনীদিগের সুনাম থাঁকিলেও হিন্দুধর্মের 

পুনরুখানের ঘুগে ইহার্দের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়! পড়িয়াছিল। তাহার গুর্ব্রে বোধ 

হয়, সাধনভ্রষ্ট বা নীতিবহিভূতি হওয়াতে ইহাদের অধোঁগতি হইয়াছিল পরবতী কালে 
খুষ্টীয় যোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ পাওয়। যায়, কিন্ত সে সকল কথ! 

ইহাদের নিন্দ। ও কলঙ্ক রট|ইবার জন্তই লিখিত হইত। অনেক বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধক বোধ 
হয়, ইহাদের সংসর্গে আসিয়া ধর্মপথ হইতে ভুষ্ট হইও। সেই জন্ত কালে ইহারা “বিউ্রাপিনী” 

“পুরুষ-ডাকিনী”, “পুরুষ-পাগলী” প্রভৃতি নিন্দা ও কলঙ্বস্ুচক নামে অভিহিত হইত। 
ক্রমে ডাকিনীরা! “ভাইন” ও যোগিনীরা অধাত্রিক বলিয়। লোকসমাজে দ্বণিত হইত। 

শুধু বিদ্বেষই যে এরূপ নিন্দার কারণ, তাহা মনে হয় না । 

বৌদ্ধধর্ম এ দেশে লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেও ইহারা গোপনে গেপনে আপনাদের 

ক্রিমীকলীপ ব্জীয় রাঁখিত। প্রকাঁশ্ভীবে ইহাঁদিগের কোন কাজ করিবার অধিকার ছিল না৷ 

সেই অবস্থাতে ইহাদের গোপনীয় সাধন সম্বন্ধে বিশেষভীবে জানত না বলিয। ও ইহারা গোপনে 

কেবলই সমাজের অনিষ্ট সাধনে রত থাকে, এই ধারণার বশবত্তা হইয়। লোকে ইহাদ্দিগকে 
“ড[ইন' এবং ইহাদের আঁচাঁরকে "ডাইনি কলা” বলিয়। নিন্দা করিত। অথচ তখনও ইহাদের 

অনেকে ধর্মপথেই চলিত। এই গেল ডাকিনীদের কথা । যোগিনীর৷ পরবর্তী কালে 

শৈব-ভাবাঁপন্ন হইয়! গিফ়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। সরোজবজের “দোহাকোষে” 

যাহাদদিগকে “"ঈীশ্বরাশিত” বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহারা বোধ হয়, শৈব ছিল। 

ইহাদের দলে স্ত্রীলৌকও থাকিত। তাহার! “রণ্তী মুগ্ডী অণ্য বিবেসে” ( বৌ, গা) দে, পৃঃ ৮& ) 

বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সরোজব্ভ ইহাদিগকে নিন্দা করিলেও পরবর্তী কালের 

ডাঁকিনীর্দিগকে এই দলের*মধ্যে ধরিতে হয়। এই যুগে ডাঁকিনীরা কোন একটি বিশেষ 
স্থানে বা গীঠ-ভূমিতে গোঁপনে সাধন-ভজন করিত । তাহার! যেন লোকালয়ে বাহির হইত না। 
কিন্তু যোগিনীর! রাঙা কাপড় পরিয়া, হাতে লাউয়ের থাঁল! লইয়া, চুল এলাইরা দিয়া, দেশে 
বিদেশে ঘুরিয়! বেড়াইত। ইহার! নৃত্য-গীতও করিত। ইহাদের সঙ্গে পুরুষ যোগীর! 
থাকিত। লোকালয়ে দিনে ঘুরিয়া বেড়াইলেও রাত্রিতে ইহার গোঁকালয়ে থাকিত না )-_হয় 

কোন গাছতলায়, না হয় নিজেদের আড্ডায় চলিয়! যাইত । 

বাঙলা দেশের বহু স্থানে ডাঁকিনী ও যোগিনীর। দলবদ্ধভাবে বাস করিত। সেই সব 
স্থানে ইহার প্রভাব-বড় কম ছিল না। কোন কোন স্থান ইহাদের নাম অনুসারে পরিচিত 

হইত--যেমন মুর্শিনাবাদের ও বীরভূমের নাককাটাতলা। শালতোড়া গ্রামে ডাকিনীদের 

এক "মীড্ড| ছিল বলিয়া “পদ্সমুদ্রে”্র একটি পদে পাওয়। যায়। বছ জেলাতে "'যুগীর ঘোপা” 
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নামে, পরিচিত স্থান এখনও আমরা জানি । সেই সব স্থানের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক 
ছিল কি না, এখন ঠিক করা ছুস্কর। আজকালও যে সবস্থান সহজিয়া বৈষ্ণবদের তীর্থ বলিয়া 
গণা হয় ও যেখানে যেখানে তাহাদের মেল! বসে, সে সব স্থানের সঙ্গে ইহাদের প্রাচীন স্ৃতি 

জড়িত আছে। এই সব স্থানে মেলার সময়ে সহজিয়া বৌদ্ধদের রচিত চর্য্যাপদের স্তায় 

'সন্ধা ভাষায় গ্রথিত অনেক বাউল গান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 

বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ হইতে একটি আবশ্যকীয় বিষয় এই জান। যায় যে, তাহাদের নিজ সম্প্রদায় 

ছাঁড়া সে কালে আরও কতকগুলি সম্প্রদায় ছিল এবং সেগুলিরও কিছু কিছু আধিপত্য ছিল। 

এই সব সং্প্রদায়ের নিজ নিজ মতান্ুষায়ী শান্ত্রও রচিত হইয়াছিল। এই শাস্তরকে বৌদ্ধদিগের 

গ্রন্থে “বহিশান্ত্র” ( বৌ, গা, দো, পৃঃ ২, ২১) বল৷ হইয়াছে | এই সব বহিশাস্ত্র হইতে 

বৌদ্ধদের মতের পরিপোষক বচন কোন কোন স্থলে উদ্ধত হইয়াছে। কিন্ত সাধারণতঃ 

ভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগী ও যোগিনীদিগের নিন্দাই পাওয়া যাঁয়। অসন্প্রদায়ী যোগী ও যোগিনীরা 

যে ইহাদিগের অনিষ্টের চেষ্টা করিত, তাহাও ইহাদিগেরই গ্রন্থ হইতে আভাসে টের পাওয় 

বায়। “সম্প্রদায়বহিমুথিযোগিনীষে। গিনাং” € বৌ, গা, দো, পৃঃ ১০), “অসম্প্রদায়যোগিনাং” 

( এ, পৃঃ ১৯), “অসম্প্রদারযোগিন্যা টালিতম্ঠ। (এ, পৃহ ৩২) প্রভৃতি উল্লেখছ।র1 উক্ত 

সন্প্রদায়গুলির প্রতি কটাক্ষপাঁত করা হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহাদের কোন গ্রস্থই 

এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই । সুতরাং আমর! এখনও বুঝিতে পারি না, এই অবৌদ্ধ যোগী ও 

যে।গিনী কাঁহারা ও তাহ।র কি জন্তই বা বৌদ্ধদের বিরক্তিভাঁজন হইয়াছিল। 

তাস্ত্িক বৌদ্ধসমাঁজে ডাকিনী ও যোগিনীদিগের উপযুক্ত সম্মান ছিল, তাহাতে সনোহ 
নাই। তাহার। পুরুষ সাঁধক দিগের স্তাঁয় জীবন যাপন ও ধর্ম গ্রচার করিত। তাই সমাজ 

ইহাদিগকে সম্মানস্থচক উপাধি দিত। কিন্তু বৌদ্ধসমাজের অধঃপতনের সময়ে ও" পরে 

তাহারা কোথাও আশ্রয় পাইত না। হিন্দু রাঁজশক্তি 'ও সামাজিক ব্যবস্থা তাহাদিগের 

বিপক্ষে উদ্ভত ছিল। বৌদ্ধপমাজের ধ্বংসাবশেষকালে শৈব ও শক্ত, এই ছুইটি প্রবল 
ধর্মের উদ্ভব হয় । কিছুকাল বিদ্বেষ ও প্রতিত্বন্বিতার পর ইহান্টেে মধ্যে সমন্বয্র সাধিত হয় 
ও শিব এবং শক্তির পুজা এক সঙ্গেই হইতে থাকে । এই যুগে বৌদ্ধ ডাকিনী ও যোগিনীদিগের 
অবস্থ। কিরূপ ছিল, তাহার কতকটা আভাসমাত্র আমর! পাই বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ইতিভাস 
উদ্ধার কর! অসম্ভব মনে হয়। এই যুগে আমরা ডাকিনীদিগকে শাক্ত বা হিন্দু তন্ত্র 
ধর্মের দিকে ঝু'কিতে দেখি । ইহারা কামাখ্যাদেবীকে আশ্রম করিয়াই যেন বাচিয়] থাকিতে 

চেষ্ট! করিতেছে । যোগিনীর! সে সময়ে শৈবধর্ম্মের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল। 

তাহার! শিবের নামে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। কিন্তু তখনও ইহাদের সোয়ান্তি ছিল না। 

হয় ত বাহিরে তখনকার প্রচলিত ধরণ ধারণ তন্ুসাঁরে চলাতে এবং গোপনে বৌদ্ধ ত্বান্ত্রিক 
অনুষ্ঠান বজায় রাখাতে.ইহারা সমাজের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিত। 

ডাকিনী ও যেৌঁগিনীদিগের কথ বাঙ্গালার নারীসমাজের ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্গ । 



8৪8 সাহিত্য-গরিষত-পত্রিক। [ ১ম সংখ্য। 

প্রাচীন তীত্রশাসন ও গ্রস্থাদিতে আমরা ব্রাঙ্গণ্য-ধর্থের দ্বার অন্গশাসিত যে হিন্দু নারীসমাজের 
কথ! অবগত হই, তাহার অতিরিক্ত বৌদ্ধ নারীসমাজের বিষয় আমাদের জাতির স্থৃতি হইতে 

একেবারে চলিয়া গিয়াছে । যাহারা এককালে গৌরব্ভাজন ও গুরুস্থানীয়া ছিলেন, তাহারা 

পরে সকারণে ও অকারণে ত্বণিত হইতে থাকেন এবং বর্তগানে বাঙ্গালী তাহাদিগকে 

একেবারেই ভুলিয়! গিয়াছে । 
তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ তাহাদের গুহা ও দেহতত্বগত সাধন-পদ্ধতি শিষ্যদিগের. নিকট বুঝাইতে 

গিয়। অথবা! বাহিরের লেকের নিকট হইতে ঢাকিয়। রাখিবাঁর চেষ্টায় নান। প্রকার ট্ঁহিক 

ব্যাপারের সাহায্য লইয়াছিলেন । দর্শন, স্পর্ণন, চুম্বন, আলিঙ্গন গ্রাভৃতি দৈহিক ক্রিমাগুলিকে 

239010 অর্থ দিয়! তাহারা নুতন ধরণের সাহিত্যের স্থষ্টি করিয়াছিলেন। এই নূৃতনত্ব শুধু 
বৌদ্ধদিগের মধোই সীম[বদ্ধ ছিল না । ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ধর্্ম-সাহিত্যে এই প্রভাব 

বিস্তৃতভাবে দেখা যাঁয়। এই প্ররণের সাহিত্যের স্থষ্টি মধ্যযুগের বৈষ্ণব্দিগের একটি কীর্তি। 

গ্রাচীন ভাগবত ব! বাস্থদেবীয় সাহিত্যকে ভাঙ্গিয়। এবং ৫বদাস্তিক মায়াবাঁদের সঙ্গে মিলা ইয়া 

কি করিয়া যে ত্রাধা-ককষ্জ-সাহিত্যের মন্গুষ্যোচিত স্থথ-ছঃখ, মান অভিমান, অভিসার-লীল|র 

মধ্যে আনিয়া! ফেল! হইয়াছিল, তাহা ভারতীয় ধর্-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি আশ্চর্যজনক 
ব্যাপার। বৌদ্ধদিগের হাতেও এইরূপ ব্যাপার ফুটিতে ফুটিতেও ফুটিয়া উঠিতে পাবে নাই। 

তাহার বেশী করিয়। তত্বের দিকে ঝুঁকির পড়ায় তাহাদের কবিত্ব অনেক স্থলেই কঠিনতা 

প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহারা এই .তত্বক্ষে বশে রাখিয়। ভাবকে প্রাধান্ত দীন করিলে তাহাদের 
রচিত গ।নগুলিও সাহিত্য হিসাবে মুশ্যবাঁন্ হইত, সন্দেহ নাই। মধ্যে মধ্যে চমতকার কবিত্থ- 

স্থ৮ক কথা৷ পাওয়া, গেলেও তাঁহাদের গানে তাঁহাদের মনকে তত্বের ও সাম্প্রদায়িক রহস্তের 

বন্ধন 'হইতে মুক্তিদান করে নাই বলিয়া তাহাদ্দের রচনার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে । তাহাদের 
এই আদর্শের প্রভাব পরবস্তা যুগে লুপ্ত হয় নাই। আউল, বাউল প্রভৃতি যে সব 

সম্প্রদায় টবষ্চবতার আবরণে প্রাচীন বৌদ্ধতত্বকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা আজকালও 
আলোকলতা, দেহ-বৃন্দাবন, দেহের মধ্যে নানা সরোবর প্রভৃতি নূতন ধারণাগুলির স্ষ্টি করিয়া 
প্রাচীন অবদান রক্ষা করিতেছে । এখন বক্তব্য এই যে, এই ধরণের দেহেন্দ্িয়-সম্পর্কগত 

সাধন-ভজন এবং সাহিত্য-রচনায় প্রাচীন কালের ডাকিনী ও যোগিনীপদিগের কতটা প্রভাব 
ছিল, তাহা এখন বোঁধ হয়, আর জানা যায় না। একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার ষে, 

রাঁধারুষ্ণের লীলা বুঝাইতে গিয়। চণ্ডীদাঁসের প্রচলিত পদগুলি, চণ্ডীদাস রামীকে লক্ষ্য করিয়াই 

রচন। করিয়াছেন, এইব্দপভাবে পাওয়া যায়। সেইরূপ বৌদ্ধগানের অনেকগুলিতে যোগীর৷ 
যোগিনী দিগের গ্রতি উক্তি অথবা তাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন, লক্ষ্য কর! যাঁয়। 

শ্রীরমেশ বস্থু 



৬ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
[১] 

৮/র|র যতীক্্নাথ চৌধুরী মহাশরের সঙ্গে আমর! ১৯এ ঠেত্্র (১৩৩২) শুক্রবার 

দিন সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে ৩।৪ ঘণ্ট| কাজ করিয়ছিলাম!। আর ২৫এ চেত্র বৃহস্পতিবার 

সকালে খবরের কাগজে দেখিলাম, তিনি আর নাই । অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি রবিবারেও 

কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, মঙ্গলবারে পরিষদে আসিয়াছিলেন | বুধবার শ্নান করিয়। 

ভিজা কাঁপড়েই বলিলেন, “এ কি, আমার আবার একটা কি রোগের সঞ্চার হইল, মাথাটা 
কেমন করিতেছে”--বলিয়াই তিনি ঘুরিয়া পড়িলেন। লোকে ধরাধরি করিয়। তাঁহাকে 
বিছানার লইয়া গেল এবং ভিজ কাপড় ছাঁড়াইয়া লইল। কিন্তু তাহার জ্ঞান আর হইল ন1। 

সন্ধ্যা ৭॥০টার সময় মারা গেলেন। মানুষের জীবন এমনই চঞ্চল; কখন আছে, কখন নাই, 

কিছুই ধলা যাঁর না। সত্যই আচার্য বপিয়াছেন,__“নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তত্ধৎ 
জীবনমতিশয়চপলম্ 

রায় যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাহার বন্ধুবান্ধবের! অত্যন্ত ব্যথিত হইয়! পড়িলেন। তাহার 

বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও কম ছিল না। সকলেই ভাঁবিলেন, আমরা একজন পরমাত্মীক্কে 

হারাইলাম। কারণ, তিনি সকলকেই খুব সমাদর করিতেন, সকলের সঙ্গেই সদ্যব্হীর করিতেন-_ 

সুখে ছুঃখে, বিপদে সম্পদে সহায় হইতেন। তিনি কখনও রাগিতেন না । কটু কথা, অস্ভ্যা- 
কথ। তাহার মুখ দিয়া! কখন বাহির হইত ন1। হাসি মুখে শক্রর সহিতও আআ্মীয়তা করিতেন । 

যতীন্দ্রন/থ টাকীর অতিগ্রাচীন বঙ্গজ কামস্থবংশে পোষ্যপুক্রর্ূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। 

এই বংশের আদি খুঁঞ্জিতে গেলে মোগল-পাঠানের যুদ্ধের সময় যাইতে হয়। সেই সময় শ্রীহরি 
বিক্রমাঁদিত্য গৌড় হইতে পলাইয়! আসিয়া! বশোরে ছূর্গ নির্মাণ কক্লেন। শ্রীহরির অন্ুচরগণের 

মধ্যে রায় যতীন্দ্রনাথের পুর্ব্বপুরুষ একজন ছিলেন। বিক্রমাদিত্য মরিলেন--তীহার রাজ্য 

ছুই ভাগ হই! গেল; একভাগ পাইলেন বসস্ত রায়, আর একভাগ পাইলেন তাহার পুত্র 
প্রতাপাদিত্য। ক্রমে পুত্র কিরূপে খুড়াকে মারিয়! সমন্ত রাজ্য দখল করিলেন, কিরূপে 

খুড়ার ছেলে দ্িলীতে গিয়া বাদশাহের শরণাপন্ন হইলেন, কিরূপে বাদশাহ মানসিংহকে 
পঠাইয় প্রতাপাদিত্যের রাজ্য লোপ করিয়া! দিলেন, সে কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ই আছে। সেই 

রাজ্য লোপ হওয়ার পরই টাকীর উন্নতি । টাকীর বঙ্গজ কায়স্থরাঁও চন্দ্দ্বীপ হইতে শ্রীষ্করির 
সঙ্গে আসিয়৷ টাকীতে বাস করেন। এই বংশে রামাদ মুন্পী ইংরাঁজের পক্ষ হইয়া! ইংরাজ- 
রাঙ্যের প্রথমে প্রভূত ধন-মান ও ভূমি অর্জন করেন। টাকীর জমীদারের। প্রথম হইতেই 

, দাতা বলিয়া বিখ্যাত হন এবং তাহার! হিন্দু ধর্টের একঘর প্রধান পরিপোষক ছিলেন। 
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তাহারা প্রায় ১০০ বৎসর ধরিয়৷ আপনাদিগকে রাজ। বণিয়াই মনে করিতেন । দেশীয় কবি, 
যাত্রাওয়।লা, পাঁচালীওয়ালাদের যথেষ্ট অর্থ দিতেন এবং দেশী ভাবেরই পরিপুষ্টি করিতেন। 

উনবিংশ শতান্বীর মধ্যভাগে তাহার! প্রথম বুঝিতে পারেন যে, তীঁহারা ইংরাঁজরাজের অধীন 

এবং সাধারণ গ্রজা হইতে তাহাদের ভেৰ অতি অন্ন | 

যতীন্দ্রনাথ এই বংশেই পো.্যপুত্রয়ূপে গৃহীত হন। বাল্যকালে তিনি টাকীতেই থাঁকিতেন 

এবং ব্রাবরই টাকীর উপর তাহার খুন টান ছিল। তিনি বৎসরে ২৩ মাস ক্রিপ্তভাবে 

সেখানে থাঁকিতেন এবং সর্বাদ|ই সেখানে যাইতেন। লেখাপড়া শিক্ষার অন্ত কলিকাতায় তাহার 

দীর্ঘ গ্রাবাস। পরে বরাহনগরে মুন্সীদের প্রকাণ্ড রাঁজভবনের এক অংশে আপনার বাস- 

স্থান প্রস্তুত করান । তাহার বাড়াটা গঙ্গার উপরেই আত সুন্দর জাপগায়। যতীন্্রনাথ হেয়ার 

স্কণ হইতে এন্টান্স পাঁশ করিয়া, ৫ বৎসর প্রেপিডেন্নি কলেছে পড়িয়া এম্ এ পর্য্স্ত পাশ 
করেন। স্কুল কলেজের ছেলেদের ভিতর ভাঁলছেলে বলিয়া তাহার বেশ সুখ্যাতি ছিল। 
তিনি স্কুল হইতেই ভাল বাঙ্গাল শিখিবার চেষ্ট। করিতেন। তাভার ভাষ। বেশ সুলপিত ছিল। 

কলেজে তখন বাঙ্গীনার কোনও চর্চাই ছিল না। কলেজে ধাঞ্গাল। টুকাইবার একজন প্রধান 
উদ্চোগী রায় বতীন্ত্রনাথ। 

রায় যতীন্দ্রনাথ যে বংশে জন্িয়াছিলেন, তাহাতে তীহাকে অর্থ উপার্জনের জন্ত ভাঁবিতেই 

হয় নাই। তিনি কলেজ ছাড়িয়াই টাকীর মুন্সীদের বাঙ্গালার সমাজে যে স্থান ছিল, সেইটা 
অধিকার ও পুরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর এই ৪ বৎসর ধরিয়া তিনি বাঙ্গালী 

হিন্দুদের একজন নেত। বলিয়া গণ্য ছিলেন। এমন কাজ ছিল না, ঘাহাতে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন 
না। তিনি সাহিতা-পরিষদে খুব ওতপ্রোতভাবে সংস্থষ্ট ছিলেন। ইউনিভাপিটির তিনি 

একজন ইলেকটেড ফেলে। ছিলেন, অনেকবার ব্যবস্থাপক-সভায় সভা হইয়াছিলেন ; এক 

সময় কংগ্রেসে তাহার বেশ প্রতিপত্তিও হইয়াছিল ; সমস্ত রাজনৈতিক আন্দেলনে তিনি যোগ 

দিতেন এবং নিজের একট! কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিতেন । অনেক সময় তাহাতে বেশ 

কৃতকার্য্যও হুইয়াছেন। যত্তীন্দ্রনাথ রাজনীতি ক্ষেত্রে সুরেন্্রনাথের ছাত্র; অনেক সময় তাহারই 

পরামর্শমত কার্ধ্য করিতেন। যতীন্দ্রনাথের জিদ ছিল, বল ছিল, মন ছিল, প্রাণ ছিল। দানে 

তিনি প্রথম বয়সে মুক্তহস্ত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদ্দের 'অনেক অনুষ্ঠঠনই তাহার অর্থে 
আর্ত হইয়াছিল। তিনি যখন দিতেন, অকাতরে দিতেন। বাঙ্গালা সাহিতো যে একটা 
প্রাচীন অক্ষয় ভাণ্ডার আছে, তাহার বংশগত ইতিহাস হইতেই তিনি তাহা! জানিতেন এবং 

সেইটাকে রক্ষ। করার জন্ত তাহার একট] একান্তিক ইচ্ছ। ছিল। তিনি পুরাণ গল্প করিতে 

ও শুনিতে ভালব।মিতেন। বিশেষ পুরাণকালের জমিদারের ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কি কি 

করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্ত যতীন্দ্রনাথের একট! উৎকট কৌতুহল ছিল। পুরাণের 
উপরে খুব ঝোক থাকিলেও নূত্নে তাহার যথেষ্ট টান ছিল। তাহার প্রমাণ তাহার লাইব্রেবী। 
তিনি রাবিস নাটক নবেল ছাড়া সব বইই এক এক কাপি কিনিতেন। দর্শন শাস্ত্রের 
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উপর তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমাদের দর্শন তিনি পণ্ডিত রাখিয়া অনেক পড়িয়াছিলেন । 
কিন্ত ইউরোপীয় দর্শনেও তার খুব ব্যুৎপত্তি ছিল। এ দর্শনের নূতন কোনও বই বাহির 

হইলেই তিনি তাহা কিনিতেন এবং ছুই দর্শনের যিনি সামগ্রন্ত দেখাইতে পাঁরিতেন, 
যতীন্দ্রনাথ তাঁহার গোলাম হইয়া যাইতেন। পুরাঁণী রৌশনীতে যতীন্দ্রনাথ খুব উজ্জ্বল ছিলেন। 
নয়ী রৌশনীতেও .তিনি খুব উদ্্বল ছিলেন। ছুই রকমের উদ্ভ্বলতায় তাহার নিজের যে ওজ্জল্য 
হইয়াছিল, তাহ! ভিনি জানিতেন কি না, জানি না। কিন্তু আমর! জানিতাম, তাহার! তাহাকে 
উদ্ত্বলর্তর ও উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিয়াছিল। যাঁহা হারাইয়াছি, তাহ! আর পাইৰ না। 
যেমন্টী যাঁয়, তেমনটা আর তয়' ন!। 

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

4] 

এরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আকস্মিক বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের যে ক্ষতি 
হইয়াছে, তীহা কোন দিন পুরণ হইবে, মনে হয় না। তিনি পরিষদের স্তস্তম্বরূপ ছিলেন । 

পরিষদের শৈশবে যে কয়েকজন ত্যাগী পুরুষ ধাঁত্রীয়ূপে হৃদয়ের রক্ত দিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষদূকে পালন ও পোষণ করিয়াছিলেন, রায় যতীন্ত্রনাথ তীহাদের অন্যতম । আজ সমস্ত 

বাঙ্গাল! দেশে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ যে একটা বিশিষ্ট গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং 

বঙ্গবাণীর সেবকদিগের নিকট তাহার যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, এই কৃতিত্বের 
এক প্রধান অংশ রাঁয় যতীন্দ্রনাথের প্রাপ্য । . 

রায় যতীন্দ্রনাথ সাহিত্য-পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠাসদস্ত (09911096001) 1715101361 ) 

ছিলেন এবং আজীবন শ্রদ্ধা 'ও সন্ত্রমের সহিত ইহার সেবা করিয়া আঁসিয়াছিলেন। 
তীঁহাঁকে সাহিত্য-পরিষদের সভীপতির সম্মানিত আসনে বসাইবার জন্য একাধিক বার 
চেষ্টা হইয়াছিল। এমন কি, পরিষদের বর্তমীন সভাপতি মহামহোপাধযায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

মহাশয় পরিষদের নিয়ম অনুসারে গত চৈত্র মাসে রাঁর যতীন্দ্রনাথকে সভাঁপতি করিবার প্রস্তাব 

স্বয়ং উপস্থিত করেন । কিন্ত কিছুতেই তীহাঁকে সম্মত করিতে পার! যায় নাই । 

বঙ্গবাণীর প্রতি তাঁহার যে প্রগাঁচ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা অপরিমেয় বলিলেও অততযুন্তি হয় না। 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি ও শ্রাবৃদ্ধি হয়, বাঙ্গালাঁর বাহনে সর্বশ্রেণীতে-- 

এমন কি, বিশ্ববিস্থালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাতেও যাহাতে পঠন-পাঠন প্রবর্তিত হয়, 
তজ্জন্য তাহার কি অদমা উৎসাহ ও উদ্দঠী উদ্যম লক্ষিত হইত। যখন কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্তালয়ে বাঙ্গালার কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না, বখন এ বিশ্ববিষ্ভালয় আমাদের বঙ্গবাণীকে 
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নিজের প্রশস্ত অঙ্গনের এক কোণাতেও ধিকৃকৃত আসন দিতে কুষ্ঠা বোধ করিতেন, সেই 
ছর্দিনে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় মণ্ডিত রাস যতীন্দ্রনাথ, স্তর গুরুদাস বন্দযোপাধ্যায়-প্রমুখ 

কয়েক জন নির্ভীক বাক্তির সহযোগিতায় বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিবাঁর জন্য বিশ্ব- 
বিদ্তালয়কে অনুরোধ কব্রিবার দুঃসাহস করিয়াছিলেন । অবশ্ঠ সে অন্ররোধ উপেক্ষিত 

হইয়াছিল; কারণ, অজ্ঞন-তিমির নাঁশ করিঘা জ্ঞান বিস্তার বাহাদের লক্ষ্য, সেই সকল 

দিগগঞ্জ জ্ঞানীর জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন সহজ বাপার নহে । এই ব্যর্থ চেষ্টার প্রায় পঁচিশ বৎসর 
পরে যখন স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রভাবে বঙ্গভাষা বিশ্বাধগ্।লয়ে কাঁয়ক্রেশে 

আসন পাতিবাঁর অবপর পাঁইল, তখন বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ উপাসক রায় যতীন্দ্রনাথের কি উৎসাহ 

ও উৎফুল্পভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ চুড়ান্ন বঙ্গবাণীর জয়পতাক। প্রতিষ্রিত 

হইবার বেশ সুচনা হইয়া অদিতেছে-_যে “বিরাট বেখাগ্স।, (50491,0055 £১11007019) লর্ড 

রোণাল্ডসের মত সহৃদয় বিদেশীর চক্ষু পীড়িত করিয়(ছিল, অর্থট যাহ আমাদের শিক্ষ/ধুরন্ধর 

সেনেটারগণ যুগধুগাস্তর ধরিয়া অক্সানমুখে উদরস্থ করিতেছিলেন, সেই বিড়ম্িত শিক্ষা- 
গ্রণালীর সংস্কার হইবার সম্ভাবনা হইতেছে-_সেই সময়ে নিয়তির নির্দেশে রায় যতীন্দ্রনাথ 
অস্তহিত হইলেন! ৃ 

মেদিনীপুর অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের সভাপতির আসন রায় যতীন্দ্রনাথ অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন। সেই অধিবেশনে পঠিত তাহার অভিভাষণ বঙ্গবাণীর অন্গরক্ত ভক্তগণের 
উপভোগের জিনিষ। তথায় বঙ্গবাণীর প্রতি তাহার যে ভক্তির উদ্দীন ও উদ্বেল প্রবাহ 

প্রতাক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নহে । আজ তাহার নেতৃত্ব হারাইয়! বঙ্গীয়-সাহিত্া- 
পরিষদ্ বিপন্ন হইয়াছে । 

দেশের সর্ধবিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সহিত রায় যতীন্ত্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। 

তাহার সেই বহুমুখী প্রচেষ্টার পরিচয় দিবার এ স্থান নহে। তাহার পুত চরিব্র, উদার 
অমায়িক স্বভাব, পাগ্ডিতা, বিনয় ও শালীনতা তাঁহাকে অশেষ কল্যাণগ্ুণের আকর করিয়াছিল। 

আজ বঙ্গজননী এমন পুত্রপ্নত্ব হারাইলেন। কিন্তু বিধাতার এই বিড়ম্বনা-বজ শিরে বহন 

কর! ভিন্ন আমাদের কি উপায় আছে 

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ব 



প্রথম মহীপালদেবের রাজ ত্বকাল* 
প্রাচীন বঙ্গাঙ্গমগধের পালরাজগণ সম্বন্ধে এ যাবৎ বহু আলোচনা হইয়া গিয়।ছে, কিন্ত 

উপযুক্ত এঁঁতিহাঁসিক উপকরণের অভাবে আজিও তীহাদের প্রকৃত ইতিহাস বু স্থানে সন্দেহযুক্ত 
হইয়া! রহিয়াছে । পণলরাঁজগণের উৎকীর্ণ অনেকগুলি তীত্রশাসন এবং শিলালিপি এবং 

সেই যুগে লিখিত কয়েকখাঁনি পুথি আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও, তাহাদের রাজত্বকাঁল যথার্থরূপে 

নিরূপণ করা ছুরূহ হইয়াছে। কারণ সমসাময়িক বাষ্ট্রকুট, গুর্জর বা চেদিরাঁজগণের স্তায় 

তাহাদের উৎকীর্ণ খোদিত লিপিগুলি (সাঁরনাথ-লিপি ব্যতীত) কোনও একটা নিদিষ্ট 

অব্দবিশেষ দ্বারা তীহাদের রাঁজত্বকীল জ্ঞপন করে না; কেবল সেই সেই রাঁজার 
রাজ্যাঙ্ক স্থচিত করে। এঁতিহাসিক রচনীর প্রথম অঙ্গ কালনির্ণয় । প্রকৃত কাল 

নিণাত না হইলে পুর্ববন্তা ঘটনাঁর সহিত পরবর্তী ঘটনার অন্তায় এবং অবাঁধ সংমিশ্রণে সে 
রচনা, কাহিনী হইয়া পড়ে, ইতিহাস হয় না। যেখানে এতিহাসিক উপাদানের অভাঁব, 

সেখানে অনুমানের উপর নির্ভর করা অব্শ্যস্তাঁবী হইয়া উঠে সত্য, কিন্ত তুলনামূলক আলোচনা 
দারা সেই অনুমানকে ন্যুনাধিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করা নিতীস্ত অসম্ভব বলিয়। সর্বত্র 
মনে হয় না। 

প্রথম মহীপাঁলদেবের ইতিহাস রচনার পূর্বে তাহার রাঁজত্বকাল নির্ণয় করা আঁবস্ঠক। 

পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সারনাথলিপির১ উপরে নির্ভর করিয়া ১০২৬ খুষ্টাব্দকে 

তাহার রাজত্বের শেষ বৎসর বলিয়া মনে করেন । পুজনীয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র 

মজুমদার মহাশয় বলেন২ যে, সেনবংশীয় রাঁজা বিজয়সেন পালবংশীয় নরপতি ম্দনপাঁলকে 

পর/জিত করিয়া বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন, নেপালের কর্ণাটদেশীয় রাঁজা নান্তদ্দেবও 
(১০৯৭ খৃঃ অঃ সিংহাঁসনারোহণ ) বিজয়সেন কর্তৃক পরান হুইয়াছিলেন। নান্ঠিদেব 

খুষ্টীয় ছাদশ শতাব্দীর প্রথম পাঁদমধ্যে কোঁনও সময় পরাজিত হইয়াছিলেন, একপ প্রমাণ 
বিদ্যমান । অতএব বিজয়সেন নান্তদেবের পরাজয়ের অন্ন কালের মধ্যেই মদনপালকেও 

পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ন্য়পালদেব হইতে মদনপাঁলদেব পর্য্যন্ত রাঁজগণের 

পরিজ্ঞাত এবং অপরিজ্ঞাত আনুমানিক রাঁজত্বকাঁলের সহিত এ সকল রাজগণের পরিজ্ঞাত 
রাজ্যাহ্গগুলি সম্ভবমত বাঁড়াইয়া, তাহাদের প্রকৃত রাঁজত্বকাঁল ধরিয়া লইয়া যোগ দিলে 

%* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদর ত্রয়স্ত্রিংশ বাধিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে [১২ই আষাঢ়, ১৩৩৩ তারিখে ] 

পঠিত । ৃ 

১) 1770, 4১1705১7885, 105 £39 £. এবং গৌড়লেখমাল! পৃঃ ১*৭-৮ 
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৫০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক [২র সং্য। 

ৃষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে পতিত হইতে হয়। অতএব ১০২৬ খুষ্টাব্দের অধিক 

মহীপালদেব রাঁজত্ব করিয়াছিলেন, এয়ূপ অন্কমান করা কঠিন। 

প্রসিদ্ধ প্রত্্তীন্বিক পুজনীয় শ্রীযুস্ত রাখালদীস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাঁরনাথ-লিপিতে 

“অকারয়ৎ। শব্দ বর্তমান এবং “কল্যাণব্জিয়রাঁজ্য, বা প্রবর্ধমানরাঁজা” এভতি শব্দের 

নিরুল্লেখ থাকার অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ সাঁরনাথলিপি উৎকীর্ণ হইবার এক বৎসর 

পূর্বেই অর্থাৎ ১০২৫ খুষ্টাব্ধে মহীপাঁলদেবের দেহাঁবসাঁন হইয়াঁছিল। 'অবশ্ত তিনি এ কথাও 

দ্বীকাঁর করিয়াছেন, সারনাথলিপি গঞ্ভে দিখিত, সুতরাং নিশ্চয় করিয়া কোনও কথা বছিতে 

পারা যায় না১। 

দ্বগীয় ভিনসেন্ট স্মিথ সাঁভেব ১০২৬ খুষ্টাব্দষকে মহীপাঁলদেবের শেষ বীজ্যাঙ্ক বলিয়া 

পরিগণিত করেন নাই । তিনি ১০৩০ খুষ্টাব পর্ধ্যত্তও মহীপালদেবধের বীভত্বকাল নির্দেশ 

করিতে কুগ্ঠিত হয়েন নাই২। 
অনুমান হয়, সারনাথলিপির প্রমাণের উপর নিভর করিয়া প্রথম মহীপাঁলদেবের রাজ্যাঙ্ক 

সম্বন্ধে নিঃসনেহ হওয়া যাঁর না। ডাঃ মজুমদার মহাশয়ের উক্তির উত্তরে ইহা বলা যাইতে স্ 

র্ 

প|রে যে, এমন কোনও এস গ্রামাণ অদ্বাবাধ বর্তমান নাই, যন্্ারা কুচিত ভইতে পারে 

যে, বিজয়ঞেন কর্তক মদনপাল নাগ্ুদেবের অব্যবহিত পরেই গরা।জত হইয়াছিলেন। 

বিশদভাবে ইহার উত্তর প্রবন্ধান্তরে দেওঘার ০] করিব। 

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধায় মহাশয়ের অনুমানও প্রকৃত বলয়! মনে হয় না। সারনাথলিপি 

একটু আভনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, মুখাতঃ মহাগ!লগদেবের সহিত 
পঈ লিপির আভ্যন্তরীণ সধন্ধ অভাক্প--নাই বলিলেও চলে। অতীতকাীলবাঁচক ণিজজ্ত 

“অকাঁর«ৎ শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, সাঁরনাথলিপি উৎকীর্ণ হইবার । নর্থাৎ ১০২৬ খুষ্টাব্দের ) 

পুর্বে কোঁনও কালে বারাণসী মহীপালদেবের অধিকাঁরভুক্ত থাকার সময় স্থিরগাল এবং 

বগস্তপাল নামক ভ্রাতৃদ্বয় গ্ৰারা৷ মহীপাঁলদেব বাঁরাণসীধামে অনেকগুলি মন্দিরাদি নিশ্মীণ 
করাইয়াছিলেন। এবং এখন অর্থাৎ সারনাথলিপি উৎকীর্ণ করিবার কালে উক্ত ভ্রাতৃদ্ধয 

বারাণসীধামে ছুইটা পুরাতন মন্দির সংস্কার এবং একটা নৃতন গন্ধকুটী নিম্মীণ করিবার কথা 
লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে প্রসঙ্গক্রমে সেই পুরাতন কথা স্মরণ করিয়! মহীপাঁলের নামোল্লেখ 
করিয়াছেন মাত্র। ইহাঁই 'অকাঁরয়ৎ শবের প্রকৃত তাঁৎপর্ধ্য মনে হয়। বাঁরাণসীধাম 

১০২৬ খৃষ্টাব্দে মহীপালদেবের অধিকাঁধভুক্ত ছিল না, এ আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। 
এ স্থানে কেবল এই কথা বল! প্রয়োজন, বাঁরাণসীধাম এ সময় মহীপালদেবের অধিকারে 
না থাঁকাঁয় তাঁহার সম্বন্ধে "পরমেশ্বর, পরমভ্টারক, পরমসৌগত, মহাঁরাঁজাধিরাঁজ, প্রভৃতি 

১। বাঙ্জ।লার ইতিহাস, পৃঃ ২৫৭-২৫৮ ( ১ম ভাগ, দ্বিতীয় সংক্গরণ )। 
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আখ্য। অথবা 'কল্যাণবিজয়রাঁজ্য, প্রবদ্ধমানরাজ), প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। স্থিরপাঁল 

এবং বসন্তপাঁল মহীপালদেবের আত্মীয় হউন বা না হউন, তাহারা বৌদ্ধধন্দ্মীবলম্বী হইঘ়াও 

বৌদ্ধ নরপতি মহীপাঁলদেবকে তাহার রাজ্যের সীম|র ভিতর কেবলমাত্র “গৌড়েশ্বর 
গ্রীমহীপাঁল বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং ইহ! যে তাহাদের অনিচ্ছাকৃত অসাঁবধানতা- 

বশতঃ নিরুল্লিখিত, এ সকল কথ! সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এতদ্যতীত 

সারনাঁথলপিতে একটা নির্দিষ্ট সংবতের ব্যবহারও গৃঢ়ার্বোধক। সমসাময়িক লিপিগুলি 
হয় কোনও নিদিষ্ট অব্দ, না হয় কোনও রাঁজ|র রাঁজ্যাঙ্ক ধরিয়া উৎকীর্ণ করাই প্রথা ছিল। 
পাঁলরাজগণ দ্বিতীয় পদ্ধতিই বরাবর অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সারন।থলিপিতে 

ইহার ব্যতিক্রম দেখিনা ম্বতঃই মনে হয়, যে স্থানে মহীপালদেবের শাঁনদণ্ডের প্রভাব 
বর্তম|ন নাই, সেই স্থানে তাহাঁরই রাজ্যাঙ্ক অবলম্বনে লিপি উৎকীর্ণ করিতে অসমর্থ এবং 
অনধিকারী ভ্রাতৃদ্ঘয় অনন্তোপাঁয় হইয়াই নিদিষ্ট সংবৎ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহারও আর 

কোন উপযুক্ত হেতু আছে বলিয়৷ মনে হয় না। 

অতএব দেখ! যায়, সারনাথলিপির সহিত মহীপালদেবের সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প এবং এই 

প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়। মহীপালের কাঁলনির্ণয় সম্বন্ধে কোনও মতবাদ প্রচলিত কর 

সম্ভবতঃ অসঙ্গত। কেবলমাত্র সারনীথলিপি পাঠ করিয়াই মহীপালদেব ১০২৬ খুষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন কি না, ইহ! জোর করিয়া ধ্লাঁর কোনও সম্ভাবন। নাই। 

অনুমান হয়, মহীপালদেৰ ১০২৬ খুষ্টাব্দের পরেও যে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, 

এরকপ প্রমাণ বিগ্ভমাঁন আঁছে। স্বাঁয় রায় শরচ্চন্্র দাস বাহ।ছুর মহাঁশয় তাহার €[1)0191) 

[১2101 11) 070 1200 01 ১100%% নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বৌদ্ধাচাধ্য অতীশ দীপঙ্করের 

যে জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যাঁয়, অতীশ দীপঙ্কর ৯৮০ খুষ্টাবে 

জন্ম গ্রহণ করিয়া ৩১ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১০১১ থুষ্টাৰকে তিনি ভিক্ষুসজ্ঘের শ্রেষ্ঠ পদে 

দীক্সিত হইয়াছিলেন। মগধের কতিপয় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশান্ত্রবদের নিকটে তিনি মনোবিজ্ঞান 

এবং বৌদ্ধদর্শন পাঠ করিয়াছিলেন । নানাযূপ আসক্তিতে তাহীর মন নানা দিকে ধাবমান 

হওয়ায়, তিনি “দূরদর্শী জ্ঞান” লাভ করার পরে, স্বর্ণদ্বীপে আচার্ধ্য চন্দ্রকীত্তির নিকটে 

যাইতে স্থল্প করিলেন। তদনুস।রে কয়েকজন বণিকের সহিত তিনি এক বুহৎ পোঁতে 
আরোহণ করিয়া সুবর্ণদ্বীপ অভিমুখে ঘাত্রা করিলেন। তীহাঁর যাত্র! দীর্ঘকাঁলব্যাপী এবং কষ্টকর 

হইয়াছিল। সেখাঁনে পৌছাইতে তাহাদের কয়েক মাস সময় লাগিয়াছিল এবং পথিমধ্যে 

গ্রবল ঝড়ে তাহা'র। পতিত হইগ্জাছিলেন। দ্বীপস্কর সেখানে বার বৎসর অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন। তৎপরে ভারতে প্রত্যাবর্তনক1লে তাম্দ্বীপ (সিংহল) এবং আরও কয়েকটা 

বনময় দ্বীপ পরিদর্শন করিয়াছিলেন । মগধে ফিরিয়া আঁসিয়। তিনি কয়েক জন প্রসিদ্ধ 
সাধু পুরুষের সঙ্গান্থুন্ধীন করেন। মগধের বৌদ্ধগণ তখন তাহাকে একবাক্যে 
তাঁহাদের মধ্যে প্রধান স্থান দেন এবং অতীশ, ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের ভিতরে 
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তাহার সর্মশেষ্ঠতার খ্যাতি লাভ করেন। বজাসনের মহাঁবোধিতে বাঁকালে তাহার কাছে 

তীর্থবন্ম(বলম্বী পঞ্ডিতগণ বারজ্রয় ধর্মবিষয়ক বিতগায় পরাজিত হন। বজ্াসনে বাসকালেই 

নরপতি মহীপলদেব তাহাকে বিক্রমশিলা বিহারে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন১ । 

অর্থাৎ মহীপাঁলদেব এই সময় পর্যন্তও জীবিত ছিলেন। এই ঘটনাপরম্পরাঁর সহিত 

আক্লুগানিক কাল সংযোগ করিলে এই ধারণ। হওয়া অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত নহে যে, 

মহীপালদেব কর্তৃক অতীশ দীপঙ্কর ১০২৬ খুষ্টাব্দের নানাধিক কয়েক বৎসর পরে বিক্রমশিলা 
বিারে আমগ্িত হইয়াছিলেন। অবশ্য অস্পষ্টতা নিবন্ধন এই প্রমাণের গুরুত্ব সম্বন্ধে 

সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু এতদপেক্ষা স্পষ্টতর প্রমাণও উল্লেখ করা যাঁয়। 

তিব্বতীয় এতিহাসিক তাঁরনাথের বিবরণে দেখা যায়, মহীপাঁলদেব ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন এবং তিনি তিব্বতরাজ খি-রলের (71:74:21) সমসাময়িক ছিলেন | স্বর্গীয় 

ভিনসেন্ট ম্মিথ সাঁহেব এই কথার উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন, “তাঁরনাথ বলেন যে, মহীপালের 

মৃত্যুতারিখ  তিব্বতরাজ খি-রলের মৃত্যুতারিখের সহিত প্রায় এক”৩। কিন্তু এই 
|খ-রল কে ছিলেন, তাহা স্মিথ সাহেব অথবা অন্ত কেহ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাইঃ। 
গারনাথের এই উক্তির উপর আস্থ। স্থাপন করিলে, বস্ততঃ ইহ] নিশ্চিত মনে হয় 

যে, খি-রলের এতিহাসিকত্ব নির্দেশ করিতে পাঁরিলেই, মহ্ীপালদেবের মৃত্যুতারিখও 

নির্দিষ্ট হইবে, তথা পালরাজগণের কালনির্য় ও ইতিহাস রচনাও অধিকভর সরল ও সহজ 

হইয়া আসিবে । এই খি-রল কে.ছিলেন? এই সময়কার তিব্বতীয় ইতিহাসের বংশলতায় 
ঠিক খি-রল বলিয়া কোনও রাজার নামোল্লেখ দেখ! যাঁয় না। কিন্তু তবে তিব্বতরাজ 

দেখসগণের ছুই পুত্র ছিল । তন্মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তাহার বাঁল্যনাম ছিল খর্রে (চ1১০-1০)৫ 

এই খর-রে অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং রাজত্ব গ্রহণকালে লা লামা যেসেহোঁড 

(17172 10172. ০$6-119 ) নাম ধারণ করিয়াছিলেন । রাঁজা হইয়াও তিনি সন্াসীর 

গায় থাকিতেন। ১০১৩ খুষ্টাব্দে এই বাঁজবি যেসেছোড (খররে) মগধ হইতে প্রসিদ্ধ 

ভারতীর পণ্ডিত ধর্মপালকে ভিব্বতৈ আমন্ত্রণ কাঁরয়া লইয়াছিলেন৬। আর এই 
ল! লামা যেসেহোডই মহীপাঁলদেবের সমসাময়িক ছিলেন" । 

বলা বাহুল্য খে, এই খর্বরে শব্দ তারনাথের থি-রলের রূপান্তর মাত্র ॥ তিব্বতীয় ইতিহাসে 

নামের বানানের এইরূপ পামান্ত তারতম্য ও পার্থক্য অনেক স্থানে পরিলক্ষিত হয় ; যরথা__- 

১1 17012 22150105177 0179 1:0170 01 790৬ [১. 5০-51, 
| 1.0. 4১70. ৮০], 1৮, 15755 ০. 3096--1৬1155. 12. 15০11. 

৩) 8271. 12156 91150, 4৮) 500, 47 577416, 
৪॥ 110. 

৫ | 1701017) 1১904505 81৮ 055 15900 9£ 51705 0. 5০. 

৬1 1]. 4. ১: 13:১5 ৮০91- 15 0216 15 1881, 0. 236, 

শপ 100121) চ০0165 1 6175 [200 01 509৬5 7১, 5০, 
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ব8-090০ নাগসোকে 82-097০ নগ্চোও লোা000 চান্-চুৰকে [১/1720109 

(-০৭) বিয়ঙ্গচুব (গড ১১ 142 খাছ ০$৩179 লা লাম। যেসেহোডকে 1419 পানির 

%৪-97০5- +০৫ লা ব্রীমাষে-যেস-ওড. বলিয়া ব্ূপান্তরিত ভাবে দৃষ্ট হয় । অতএব এই খি.রল 
বা খররে বা যেসেহোডের মৃত্যুতাঁরিখ মহীপালদেবের মৃত্যুতারিখের সন্নিহিত ছিল, 

এ কথ স্বীকাঁর করিবার হেতু আছে । 
তিব্বতীয় এতিহাঁসিক বিবরণ দ্বারাই রাজা যেসে-হোঁডের মৃত্যু-সন বাহির করা যাইতে 

পারে। অতীশ দীপঙ্কর ৫৯ বৎসর বয়সে ১০৪২ খুষ্টাব্বে তিব্বত যাইবার জন্ বিক্রমশিলা- 

বিহার পরিত্যাগ করিয়াঁছিলেন১। নাগোসো নামক কোনও তিব্বতীয় রাঁজদৃতয়পে 
অতীশকে লইয়! যাইবার জন্ত মগধে আঁসিয়াছিলেন। মগধে আসিয়। তিনি তিন বৎসর 
অতিবাহিত করেন ২। অর্থাৎ ১০৩৯ খুষ্টান্ে নাগোসো প্রথম এ দেশে পদার্পণ 

করিয়াছিলেন। তখন তিব্বতের রাজ! চান্চুব্ত। তাহার এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ 
১০৩৮ খুষ্টাব্বে যেসেহৌডের মৃত্যু হইয়াছিলঃ । কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, 
মহীপালদেবও ১০৩৮ খুষ্টান্ধে অণবা একান্ত পক্ষে তন্নিকটবন্তী কোনও সময়ে দেহত্যাগ 

করিয়াছিলেন । 
পরমভক্তিভীঁজন স্বগী্থ মনোমোহন চক্রবর্তী মহাঁশয়ও এই ভাবে গণনা করিয়া ১০৩৮ 

ুষ্টাব্বকে যেসে-হোঁডের মৃত্যুতারিখ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেনৎ । কিন্তু তিনি ১০৩৩ 
ুষ্টাব্বেরও পূর্বের নয়পাঁলদেবের রাজ্যকালারস্ত ধরিয়া ১০৩৫ খুষ্টাব্দে কর্ণদেব ও নয়পালদেবের 
মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর মধ্যস্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন৬, এইরূপ মনে করিয়া ভ্রান্ত 

হইয়াঁছিলেন। ন্বর্গীয় ভিনসেন্ট স্মিথ সাঁহেবও ১০৩৮ খুষ্টাব্ধকে অতীশ দীপক্করের তিব্বত- 
যাঁঞ্জার তারিখ নির্দারণ করিয়া ভুল করিয়াছেন। কারণ, ১০৪১ খুষ্টাব্দের পূর্বে বা 

১০৪২ খুষ্টাব্দের পরে কর্ণদেবের সহিত নয়পাঁলদেবের যুদ্ধে অতীশ দীপস্করের মধ্যস্থতা সম্পাদনের 
কোনই সম্তাবনা ছিল না, যেহেতু ১০৪২ খুষ্টাব্বের পরে অতীশ দীপঙ্কর মগধে ছিলেন না”, 
এবং ১০৪১ খুষ্টাবের পূর্বে কর্ণদেব সিংহাঁসনেই অরোহণ করেন ন[ই*। 

স্বর্গীয় রাঁয় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাছ্রের সংগৃহীত তিব্বতদেশীয় এই সকল বিবরণ অলীক বা 
কল্পনা প্রহ্ুত বলিয়া ধারণা করা যাঁয় না। তিনি তিব্বতে বহু দিন যাঁপন করিয়া, বহু আয়ামে 
যে সকল তথ্য . সংগ্রহ করিয়া! লিপিবদ্ধ করিয়া রাঁখিয়। গিয়াছেন, তাহার ছুই এক স্থানে 
কদাঁপি প্রমাদ দেখিতে পাইলেই উহা! যে আগাগোড়া অবিশ্বীস্ত, এ কথ! সকলে ম্বীকাঁর 

১) 0.4. 85 3.১ ৬০1১ 1১ 0৮6 19 7881, 0. 237. 

২। 170121) 6800165 10 099 1,200 01 ১1)09%/$ 00৭ 55-50, ৩। 1801. 0. 55. 

61 ০1, 1191.১ 00, 52-59, ৫| ]. &. ১. 35 590০+ 0৮, 2১0, 592. 

৬। 10010. ৭] 0%9:0 11156019০01 10418১ 210. ৪৫. 0. 197. 
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করিবেন ন।। বরং কেহ কেহ যে ৭ সকল বিবরণগুগলকে অসত্য মনে করেন না, তাহার 

পরিচয় পাওয়। যার । ফ্রাঞ্ধ সাভেব লিখিযাছেন,11)0 01098 01 4৯৮টি 105০1900910 

10701) 0010112]) 010 ১০00 %001105 (1) 0) ১০০৮ 00001219789) ০1, 

17727 2275 2%1 22 £47% ০ ১%০2০৮১  প রমপুজনীয় গ্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক 

শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমর খৈর্রেয় ম্াশয় আমাকে অন্থুগ্রহপুর্বক পত্র লিখিয়া জানা ইয়াছেন, 

“তারনাথ কোন্ কোন্ সংস্কৃত ভাষার রচিত ভারতীয় গ্রন্থের উপর নির্ভর ররিয়/ছিলেন, 

তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন । প্রথম মহাপালদেবের পুত্র নয়পালদেবের 

শাসনসময়ে শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্র। করেন। স্ৃতরাং দাস মহাশয় গ্রগম মহীপালিদেবকে 

তিব্বতরাজ যেসে-হোঁডের সমনাময়িক বলায় তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রত্যাখ্যান 

করা যায় ন11 (পত্র তারিখ ১৬৫২৬ ইং) অধদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ভমুল্যচরণ বিছ্যাঁভূষণ 
মহাশয়ও এইয়প এত পোষণ করেন। এতগ্্যতীত 'পুঃ নামক স্থানে রাজধি লা লামা 

(ব/ম।) যেসেস্গডের অর্থাৎ যেসেহোডের পুর্ণনামাঙ্কিত একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত 

হইয়াছে এবং তাহা তীহার জীব্দশায় উৎকীর্ণ হইয়াছিল এইক্পগ লিখিত আছে ।২ 

স্পিতির টাবু বিহারে চান্চুবের সময়কার একখানি খোঁদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং 

টাবু বিভাঁরের প্রধ।ন দালান-ঘর অঠীশের সময় হইতে তাজিও অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে ৩ 

অতীশ এবং রিন্ঢেন্ (1২10-0190) নামক অপর এক লামার নামাঙ্কিত একখানি 

খোধিত লিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছেধ। রা সাহেব তীহাঁর 1২৪12019105 11) 13121 

নামক গ্রন্থের পুর্বব( ভাসে বলিয়াছেন), 1615 000019500009 1790 0026 1)15 

(20825) (01700 50111 ০২50 ছে বিঠ000015100960 2100 07913010005 00] 

1 ॥10 01) 00০ ৮০115 91 00 01)91901 ৮1101 70090110516, 716 070 100956 21015010 

6100 1 525 ৮1119 11) 111). ৫ 

বস্ততঃ এই সকল হইতে স্বতঃই অনুমান হয়, স্বগাঁয় দাস মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণগুলি 

বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত । এবং যত দিন পর্যাত্ত না কেহ তি্বতীয় ও অন্মদ্দেশীয় পুথি পাঁজি 
খুজিয়৷ এ বিষয়ে দাস মহাশয়ের ভুল বাহির না করিতে পারিবেন, তত দিন পর্য্যস্ত এগুলিকে 

মানিয়া লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতএব ১০৩৮ খুষ্টাব্দকে প্রথম মৃহীপালদেবের 

দেহাবসানের তারিখ বলিয়! মানিতে হইবে। 
মজঃফরপুর জেলার ইমাদপুরে আবিষ্কৃত যে পিত্লুস্তিগুলি মহীপালদেবের ৪৮ রাজ্যাঙ্কে 

গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁরনাথবণিত ম্হীপাঁলদেবের 
৫২ বমর কাল রাজত্ব, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশরও, এঁতিহাঁসিক সত্যক্সপে গ্রহণ করা যাইতে 

শি পিসী শশা তি শশী পা পিসট পপ ৮ পিপল এপ ও শশী শীশ্টাঁীশ্ীশীশীশ শিট পপ ০৮ ২ শশী শী ৩ শা পপ শ্পাানি 

১) 4৯01) উ85* /01), 60০16 8 9০9-1০১ 0, 197. ২। 101৫. ৩। 1714, ৪| 110. 
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সন ১৩৩৩ ] প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল ৫৫ 

পারে, এরূপ নিখিয়াছেন১। স্তরাঁং ৯৮৫ (১০৩৭--৫৯) খুষ্টাব্দধকে মহীপালদেবের 
সিংহাঁসনারোহণকাল বলিয়া নির্দেশ করা চলে। 

সৌভাগ্যের বিষয়, এই সিদ্ধান্ত নিঃসংখয়ে মানি লইবাঁর উপযোগী অপর একটা স্থন্দর 

প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । শ্রীযুক্ত দীনেশচক্র ভট্টাচার্য এম্ এ মহাশয় গণনা দ্বারা স্থির 

করিরাছেন যে, মহীপালদেবের শগ্ঠ রাঁজ্যাঙ্কে যে অষ্টসাহত্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লিখিত হইয়া 

ছিল, তাঁহার পুষ্পিকাঁয় প্রদত্ত তারিখ (স্খৎ ৬ কান্তিক কৃষ্ণত্রয়োদশ্রাং মঙ্গলবারেণ ) ৯৯০ 

খুটাব্দের ১৮ই নভেম্বর তারিখের সহিত মিলিত হয়| অতএব প্রথম মহীপাঁলদেব যে 

৯৮৫ খুষ্টাব্দে সিংহ!সনারোহণ করিয়াছিলেন, তাহ! একরপ নিশ্চিত। এবং তাহা হইলেই 

তারনাথকে বিশ্বাস করিলে ১০৩৮ খুষ্টাবে বা অনুযন পক্ষে তন্নিকটবন্তী কোনও সময়ে যে 

তাহার দেহাঁবসাঁন ঘটিযাছিল, ঠাহাও নিশ্চিত । 

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,__এপ্রথম মহীপাঁলদেব পাঁলরাঁজব'শের দ্বিতীয় সাঁমাজোর 

গ্রতিষ্ঠাতা 1....."মহীপালের পিতা দ্বিতীপ্ন বিগ্রহপাঁলের পাঁজ্যকাঁলে বরেন্দ্রী বা উত্তর-ব 

কাযোজ জাতি কর্তক অধিকৃত হইয়াঁছি্, এবং সম্ভবতঃ টন্দেল্নবংশীয় যশোবন্মীর সাহাযো 

গুজ্জর-রাজ মহীগাল ম্গধ পুনরধিকার করিযাঁছিলেন। সুতরাং মহীপাঁলদেব, পিতাঁর মৃত্তার 

গরে, রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের অধিকার মাঞ্র, উত্তরাধিকার-স্থত্রে প্রীপ্ত হইয়াঁছিলেন। 
মহীপাল স্বয়ং বরেক্্রী, মগধ ও তীবভুক্তি, এমন কি, বারাণসী পর্য্ত্ত অধিকাঁর করিয়া" 

(ছলেন।” 

দেখিতে হইবে, ইহার মধ্যে এ্রতিহাঁসিক সত্য কতখানি নিহিত আছে। দ্বিতীয় বিএাহ- 

গ|লদেবের রাজ্যকালে বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ যে কান্বোজ ভাত কর্তৃক অধিকৃত হইয়াঁছিলঃ, 
এ কথা এখন অনেকেই স্বীকার করেন, এবং মহীপাঁল যে তাহার রাজত্বের নবম বৎসরের 

পুর্বে উহা! পুনরধিকাঁর করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোনও মতভেদ থাকিতে পারে ন। 

কিন্তু সম্ভবতঃ চন্দেল্লবংশীয় যশোবশ্মার সাহায্যে গুর্জররাজ মুহীপাল মগধ পুনরধিকাঁর 

করিয়াছিলেন”৬, এ সম্ভাবনার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়। পাওয়া যায় না। গুর্জরগণ 
মহেন্দ্রপালের রাগত্বকীলে কিছু কালের জন্ত পুর্বমগধ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
এ কথা সত্য"; কিন্তু নারাঁয়ণপা1লদেবের ৫৪শ রাজ্যাঞ্কের পৃর্বেেই 'তাঁহা জাঁবার পাঁলগণের 

১। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫৭ [২্র সং ] 

২। 100, 4৯06. 1920 109. 7৪০9-0০. 

৩। ঝাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৯। 

81 1. 4৯, ১, [3.১ ৩৬ 561195১ ৮০], ৬1১ [), 60০, 

৫1 10. 1170, ৬০1. 1৬০ 0907 324 টি, 

৬। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৯। 
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অধিকারে ফিরিয়া আসিয়াছিল১। খজুরাঁহো গ্রামে লক্মণজি মন্দিরের শিলালিপি হইতে 
জানা যায় যে, যশোবন্মদেব ৯৫৪ খুষ্টাব্দের পূর্বে গৌড়, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মাঁলব, 

চেদি, কুরু ও গুর্জররাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন । এ স্থলে গুর্জররাজ কে 

ছিলেন, তাহা জাঁনিবাঁর এখন পর্য্যন্ত উপায় বাহির হয় নাই। কিন্তু এই শিলালিপি পাঠে 

ইহাই বোধগম্য হয় যে, যশোবন্মদেব এবং গুর্জরগণ শক্রভাবাঁপন্ন ছিলেন। যদি এমন কথা 
স্বীকার করিয়া লওয়া যাঁয় যে, ৯৫৪ খৃষ্টানদের পূর্ববর্তী গুর্জররাঁজ মহীপালের কোনও বংশধর 

যশোবন্মা কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে অবশ্ঠ ইহাঁও স্বীকার্ধ্য যে, যশোবন্মার 
সাহাযো মহীপাঁল যদি একান্তই মগধের কিরদংশ অধিকার করিয়া থাকেন, তবে তাহা ৯৪৬ 

ৃষ্টাবের পূর্বে » যেহেতু ৯৪৬ খুষ্টাবে গুর্জর-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন মহীপালদেবের 

উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মহেন্দ্রপালদেব৩ ৷ মহীপাঁলের রাঁজত্বকাল ৯১৪ খুষ্টাব্ঘ বা তাহাঁরও 
পূর্ব হইতে ৯৪৬ খুষ্টাব্ধ পর্য্স্ত বিস্তৃতি ছিল কি না, সে আলো!চনা না হয় নাই করা গেল। 

কিন্তু গুর্ঘররাঁজ মহীপাল যে কখনও মগধ অধিকাঁর করিয়াছিলেন, গাহাঁর নিদর্শনও যেক্গপ 

প্রদশিত হয় নাই, যশোবন্মদেবও যে কখনও মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও 
তদ্ধপ অবগত হওয়া যাঁয় নাই। তদ্যতীত বন্দোপাধ্যায় মহাঁশয়ের মতানুসারে পালরাঁজ- 

ংশের প্রথম মহীপালদেবের ১০২৫ খুষ্টার্ে (অথবা ১০২৬ খৃষ্টাব্দে) সম্ভবতঃ দেহাবসান 

হইয়াছিল *, এই উক্তির উপরে নির্ভর করিলে দেখা যায়, তিনি যদ্দি ৫২ বৎসর রাজত্ব 
করিয়। থাকেন, তবে ৯৭৩ অথবা ৯৭৪ খুষ্ট|ঝে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাহার 

পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেব ২৬ বংসরের অধিক রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোনও 
সুস্পষ্ট প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যাঁয় নাই। যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে ২৬ বৎসরই রাজত্ব করিয়া 
থাকেন, তবে ৯৪৭ অথবা ৯৪৮ খুষ্টাবৰকেই তীহার সিংহাসনে আঁরোহণকাল বলিয়! 

মানিয়া লইতে হইবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময়ে গুর্জররাজ মহীপালের মগধ 

পুনরধিকার করার কোন্ও সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, ইহ! নিশ্চিত, তিনি ৯৪৬ খুষ্টাকের 

পূর্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারপর যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, দ্বিতীয় বিগ্রহ- 
পাল সম্ভবতঃ ২৬ বৎসরের কিছু অধিক কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি সিংহাসনে 
আরোহণ করিতে না করিতেই গুর্জররাঁজ মহাপাঁল তাহাকে মগধের অধিকারচ্যুত 

করেন, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, প্রায় ৯৭৮ বা ৯৭৯ খ্ুষ্টাব পর্যন্ত 

মগধ গুর্জব্গপেরই অধিকারে ছিল। কারণ, প্রচলিত মতানুসারে এ খুষ্টাবেই পালবংশীয় 

১। 11. এবং বাঙ্গীলার ইতিহালঃ ১ম ভাগ, পৃঃ ২২৪-২২৫। 
২। [0,170. ৬০1. 1, 0,126. 

৩। 20, 170, ৬০1. 81৬, 00,176 1. 

৪ । বাঙ্সালার ইতিহাস, পৃঃ ২৫৮ 



সন ১৩৩৩ ] প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল ৫৭ 

প্রথম মহীপালদেবের পঞ্চম রাঁজ্যাঙ্ক পতিত হয়, এবং মহীপাঁলদেব যে তাহার পঞ্চম রাঁজ্যাঙ্কের 

বন্ছ পুর্বে মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন১, সাধারণতঃ প্রচলিত মতান্ুসারে তাহা বিশ্বাস 

কর! যাঁয় না। কিন্তু এপ অদ্ভুত কথ! কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। 

গুর্জররাজ মৃহীপালদেবের মৃত্যুর পর গুর্জরবংশীয় দ্বিতীয় মহেন্দ্রপাঁল, দেবপাল, বিজয়- 

পাল এবং সম্ভবতঃ রাজ্যপাঁলও ৯৭৮ বা ৯৭৯ খুষ্টাব্দের মধ্যে গুর্জরসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। 

তাহার পর বলা যাইতে পারে ষে, গুর্জররাঁজ মহীপাল, পালবংশীয় দ্বিতীয় গোপাল- 

দেবের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসরের ভিতরে মগধ পুনরধিকাঁর করিয়াছিলেন । কিন্তু 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতান্ুসারে দ্বিতীয় গোপালদেব রাজত্ব করিয়াছিলেন কখন, কোন্ 
সময়ে £ তিনি ৮২০ হইতে ৮৬০ খুষ্টাব্ব পর্যযস্ত দেবপালদেবের বরাজত্বকাঁল অনুমান 

করিয়াছেন২ ; প্রথম বিগ্রহপাঁলদেব বোধ হয়, অতি অল্প কাপ রাজা ভোগ করিয়াছিলেন, 

এ কথ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন”; নারায়ণপালদেব সম্ভবতঃ ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়! 

দেহত্যাগ করেন, এনপ মত প্রকাশ করিয়াছেন” । বিহার নগরসমীপবত্তী 

বড়গাঁও নামক গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যার যে, রাঁজা- 

পালদেব অন্ততঃ ২৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । .যদি প্রথম বিগ্রহপাঁলদেবের 

রাজ্যকাঁলকে ৪ বা € বৎসরুও ধরিয়া লওয়। যায়, তাহ! হইলেও বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাঁশয়ের মতানুসারে রাজ্যপালের শেষ রাজ্যাঙ্ক অন্ততঃ ৯৪৩ কিংবা ৯৪৪ খুষ্টাব্দে পতিত 

হয়। তবে দ্বিতীয় গোপাঁলদেব রাজত্ব করিলেন কোন্ সময়ে ৯ তাহারই পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে 

মগধে বিক্রমশিল1 বিহারে একখানি অষ্টসাহত্রিক1 প্রজ্ঞাপারমিতা লিখিত হইয়াছিল । 

ফল কথা, চন্দেল্লবংশীয় যশোবন্মার সাহাঁধ্যে গুর্জররাজ মহীপালের মগধ পুনরধিকার 

করার কথা কাহিনী মাত্র। অনুমান হয়, প্রথম মহীপালদেবকে মগধ অধিকার করিতে হয় 

নাই, তিনি উত্তরাধিকারস্থত্রেই মগধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

(১) দ্বিতীয় গোপালদেবের রাঁজ্যকালে মগধে প্রতিষ্ঠিত মৃ্তিদয়" ও পঞ্চদশ রাঁজ্যাঙ্কে 

বিক্রমশিলা বিহারে লিখিত “অষ্টসাহজ্িক। প্রজ্ঞাপারমিতা'র** প্রমাণের উপর নির্ভর 

১।:139170281175 0565198£49 ০0 13909017158 21151011601 2095078005 21) 67৩ ড015015165 17101519 ০1 

(০2171051066) 0. 10. 
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৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ২য় সংখ্য। 

করিয়া অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত ফে, দ্বিতীয় গোপালদেব কখনও মগধের 
অধিকারচ্যুত হরেন নাই। অতএব দ্বিতীয় বিগ্রহপাঁলদেব উত্তরাঁধিকারস্থতে মগধের 

অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা মনে না করার হেতু নাই। 
(২) এমন কোঁনও দূর বা নিকট প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া! যাঁয় নাই যে, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল- 

দেবের বালত্বকালে কোনও বাঁহঃশক্র আসিয়া মগধ অধিকার অথবা এমন কি আক্রমণ 

করিরাছিলেন। 

(৩) দ্বিতীন্ন বিগ্রহপালদেবের ২৬শ রাজ্যাঞ্কে লিখিত বে 'পঞ্চরক্ষী” গ্রস্থখানি আবিষ্কৃত 

হইয়ছে, তাহাতে তাহাকে 'পরমেশ্বর, পররমতক্টীকর, পরমসৌগত, মহা রাজাঁধিরাজ' এবং তাহার 

রাজাকে প্রবর্দমানবিজয়রাজ্যঃ বলিয়া স্চিত করা হইয়াছে১। অধ্যাপক ভাঃ শ্রীষুভ্ত রমেশচন্তর 

মজুমদার মহাশয় সন্দেহ করেন, ইহা বাস্তব পক্ষে দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজত্বকালে 

পিখিত হইয়াছিল কি না২। কিন্তু এ শন্দেহের কাঁরণগুলি উপযুক্ত মনে হয় না। ব্রিটিশ 
মউজিয়াম ক্যাঁটালগে এই গ্রন্থখানির সংখ্যা ৫৪৫, এবং ইহা কেবলমাত্র দ্বিতীয় ম্স্্ 

(০1121107) বাতীত ৫৪৪ সংখ্যক গ্রন্থখানির ন্সরূপ | 0110 656 0£ 0715 ০০1১৮ 

(1. ১,710. 549) 47:21909 ৮10]. 01৮৮ 01100 54 ০0১00103111) 010 ১০০০৭৭৫0101] 

কিন্ত ৫95 সংখ্যক গ্রন্থথানির প্রথম মন্ত্রে (01187107) রাঁজগৃ, গ্ৃ্ধকুট পর্বত প্রভৃতি 

মগধস্থিত স্থানমকলের উল্লেখ খাকায়ঃৎ উহা যে মগধস্থত কোনও স্থানে লিখিত 

হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলেই প্রথদোক্তখানিও যে ম্গধেরই কোনও স্থানে 

লিখিত হইয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া মাইতে পারে । এবং এই গ্রনাণের উপর 

নির্ভর করিয়া ইহাও অবশ্তঠই বলা বাইতে পানে যে, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের ২৬শ বাগানে 

তিনি মগধের অধিকার ভোগ করিরাছিলেন। নতুবা “ভাগাবিপর্ধ্য়সগ্রস্ত, “নানা স্থানে 

পলায়নপধ্ণ। অথবা রাড ও বঙ্গের কোনও নিভৃত কোণের রাজাধিকারীকে নগরে “পরমেশ্বর 

মহারাঞজীধিরাজ' প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করার হেতু যে কেবল গতান্ুগতকতার 
মর্যযাদা রক্ষা, ইহা মোটেই খ্িনে হয় না। 

(৪) মৃহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে সমতট তাহার অর্ধিকারে ছিল" । পিতার 

মৃত্যুর পর মহীপাঁজদেব রাড প্রদেশের কিয়দংশের অধিকার উত্তরাঁধিকারস্ত্রে প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন, ইহা স্থির মনে হয়; বনের কথা ঘোর সংশয়াচ্ছন্ন৬ | যাহা হউক, মহীপাঁশ- 
দেব যে তীহার পিতৃভূমি বরেন্দ্রী বা গৌড় “অনধিকারী'র হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করিবার 
পূর্বেই মগধ জয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাও আবার তাহার পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের 

১1 13907025115 02৮. 01 58115, 0১155. ঠা 00০ 1311150 010500007) [), 232. 

২) ]. 4. ১,103, ০৬ 5011095৬০91, %৬]১ 7920১ 00. 3০1-392, 

৩) 1307709115 ০৪৮ 10181, 07 232, ৪1 119., 9. 231. 
৫ 1020628 1২০৬18$, [১19)) 10914, 1), 55, ৬। 01. বাঙ্গালার ইতিহাম, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৯। 



মন ১৩৩৩ ] প্রথম মহীপালদেবের র।জত্বকাল ৫৯ 

পর্ব্বেই পুনরধিকাঁর করিয়া “পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজা ধিরাজ” সাঁজিয়া বসিয়াছিলেন, 

উপযুক্ত এবং বিশেষ প্রমাণ অভাবে ইহ] বিশ্বাস করা কঠিন। বাপগড়-লিপিতে ১ 
বরেন্ত্রী অধিকারের ইঙ্গিত আছে, অথচ মগধ পুনরধিকারের বিন্দুমাক্রও আভাস নাই, ইহাও পরম 
আশ্র্ষোর বিষয় । 

এই সকল কাঁরণ হইতেই মনে হয়, মহীপাঁলদেব মগধ বা মগধের কিয়দংশ উত্তরা ধিকাঁর- 

স্ত্রেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিজের আয়াসে পুনরধিকার করেন নাই। এবং এই হেতু 
মহীপালদেবকে পালরাজবংশের দ্বিতীম্ন সাঞ্জ্যের প্রতিষ্ঠাতা কল্পনা না করাই শ্রেঘঃ। 

বাণগড়-লিপিতে যর্দি দ্বিতীয় বিগাহপাঁলদেবের ভাগ্যবিপর্যযয়ের কথা! ইঙ্গিত করা 

হইয়া থাঁকে, তবে সে ভাগ্যবিপধ্যয় যে কাম্বেজনামীয় জাতি কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এ কথ। 

অধুনা গ্রায় সকলেই স্বীকার করিতেছেন। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 

শলিবহনের সহিত কাষ্বোজাধিপতির সমত্ব প্রতিপাঁদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উহ! 
অনুমান মাত্র; তবে সত্য হওয়াও বিচিত্র নহে । যাহা হউক, কাঁত্বোজবংশী কত জন রাজ। 

গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা বলা যাঁয় না) তবে ১০৩৮ খুষ্টার্বে মহীপাঁলদেবের 

মৃত্যুতারিখ ধরিয়। বলা যায় যে, অনধিকারিগণ ২৫ হইতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল গৌড়ের 
অধিকার ভোগ করেন। কারণ, ৯৬৬ খুষ্টাব্ের পূর্বে বা সমসময়ে তাহারা গৌড়ে 
জয় করিয়াছিলেন, এবং মহীপালদের তাহার নবম বাঁজ্যাঙ্কের (অর্থাৎ ৯৯৩ খুষ্টাব্দের ) 

কিঘুৎকাল পূর্ব্বে বাঁ সমসময়ে গৌড়ের উদ্ধার সাধন করেন। 
তার পর বারাণসীর কথা। সারনাঁথ-লিপির রচনাভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এক 

সময়ে যে মহীপাল বারাণসী স্ববধিক(রে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং সেখানে অনেক মন্দিরাদি 

নির্মাণ করাইদ্বাছিলেন। নিঃপন্দেহ বলির! প্রতিভাত হয় । কিন্তু ১০২৬ খুষ্ট।ক্রের বারাণসীর 

সহিত মহীপ।লদেবের কোনও সংশ্রব ছিল না। পৃর্ববেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মতীত ক1লব|চক 

ণিখন্ত “কা রয় শব্দ, নিদিষ্ট অন্দ, এবং গৌড়েশ্বর শ্রীমহীপাল' প্রভৃঠির ব্যবহার এবং 

প্রবর্ধমানরাজ্য', 'কল্যাণবিজএরাঁজাঃ প্রভৃতির নিরুল্লেখই ইহার, প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত 

অবগত হওয়া যাঁয় ধে, গাঙ্গেয়দেব চেদি ১*১৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব তীরতুক্তি অপ্রিকার করিয়া লইয়! 

ছিলেন২। চেদিরাজ কর্তক তীরতূক্তি অধিকার করিবার পুর্বে যে বারাণসীও অধিকৃত 
হইয়াছিল, এ কথ| অবশ্ঠ স্বীকার্ধয; প্রীধুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ইহা স্বীকার করিয়াছেন" 
সারনাথলিপির সহিত মহীপালদেবের মুখ্যতঃ কোনও সম্বন্ধ ন। থাকায়, এমন কোনও স্ম্পষ্ট বা 

অস্পষ্ট প্রমাণ খুঁজিয়৷ পাঁওয়। যায় না, যদ্বার! মানিয়। লওয়। যাইতে পারে যে, মহীপালদেব 
তাহার রাজত্বের পরবর্তী কাঁলের কোনও সময়ে বাঁরাণলী পুনরধিকাঁর করিতে সম্্থ 

১। 150. 1170. ০01, 10. 0, 297 £?. ২105 2১135 501, 0 »15 1095. 

৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস, ২ম ভাগ পৃঃ ২৫৮ । 



৬০ সাহিত্য-পরিষণ্-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 

হইয়াছিলেন। বরং কর্ণদেব রাঁজা হইয়াই বারাঁণসীর অধিকার পাইয়াছিলেন১ দেখিক়। 

দ্বভাঁবতঃই মনে হয় যে, গাঙ্গেরদেব আমরণ বাঁরাণসীর অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। 

মহীপালদেবের উত্তরাধিকারী নয়পালদেব অথবা পরবর্তী কোনও পালরাজ! যে বারাণসী 

পধ্যস্ত রাজ্য বিস্তার করিতে পারিয়াঁছিলেন, তাহার এমন কোনও প্রমাণও বর্তমান নাই। 

প্রাচীন যাহিরাজ্য ধবংদ করিয়া যখন সুলতান মামুদ উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ 

ংঘ করিতেছিলেন,২ সেই সময়ে মহীপালদেব সমসাময়িক অন্তান্ত হিন্দুরাজগণের 

সহিত মিলিত হইয়া মামুদকে বাধ! প্রদান করেন নাই বলিয়া এ্রতিহাসিকগণ তাহাকে 

উদাসীন, কাপুরুষ, ঈর্যাপরবশ প্রভৃতি বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। এমন কি, বরেন্ত্র 

উদ্ধারের পর মহীপালের, মহারাজ অশোকের স্তাঁয় বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি 

অশোঁকেরই স্তায় যুদ্ধ-বিগ্রহাদি পরিত্যাগ করিয়া, পারত্রিক কল্যাণকর কর্মানুষ্ঠানে জীবন 
উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এমন কথাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মনে হয়, 

স্থলতান মামুদের উত্তরাঁপথ আক্রমণের সময় মহীপাঁলদেব্র বারী শক্তি এবং অবস্থ! 

কিরূপ ছিল, তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখেন নাই । ১০১৯ খুষ্টাবের পূর্বেই প্রাবলপরাক্রাস্ত 
চেদিরাজ্যেশ্বর গাঙ্গেরদেব ঝারাণসী ও তীরতুক্তি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূঁভাগ অধিকার করিয় 
লইয়াছিলেন। অতএব পশ্চিমের দার মহীপালের পক্ষে তখন রুদ্ধ ছিল। অপর দিকে 

রাঁজেন্্রচোলদেবের সেনাপতিগণের পুর্বব-ভারত আক্রমণের বিবরণ পাঠ৩ করিলে দেখ! যায় 

যে, রাজেন্দ্রচোলের সেনাপতিগণের 'আক্রমণের (১০২১ হইতে ১০২৫ খুষ্টাব্বের মধ্যে কোনও 

সময়েরৎ ) পৃর্বেই দওভুক্তি, দক্ষিণ-রাঢ়, বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। 
মনে হয়, পিতৃভূমি উদ্ধারসাধন এবং ধঙ্গদেবের ভীষণ আক্রমণের (১০০২ খুষ্টাব্ব ) 
বেগ সহোর ক্লান্তিতে অভিভূত পালমহীপতি ক্রমশঃ স্বীয় অধিকারিচ্যুতির উদ্বেগ এবং আশঙ্কায় 
নিজেকে তখন নিতান্তই বিপন্ন এবং নিঃসহাঁয় ভাঁবিতেছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে নিজরাজ্য 
এবং শাসনদণ্ড পরিতাগ করিয়া, সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে ধর্শযুদ্ধে যোগদান করিলে পাঁল- 

ংশের ইতিহাস কি ভাবেরচিত হইত এবং পাঁলরাজত্বের অবদাঁন কখন, কোথায়, কি 
ভাবে হইত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে না পার! গেলেও, মহীপাঁলদেবের তৎকালীন রা্ীয 

দৌর্বল্য যে তাহার ধর্মযুদ্ধে যোগদান না করিতে পারার একমাত্র ন৷ হইলেও একটি প্রবল 
অন্তরায় ছিল এবং তাহার নিরপেক্ষতার জন্তঠ সমধিক দায়ী ছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার 
উপায় কোথায়? 

পরমপূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, রাঁজেন্দ্রচোলদেবের সেনাপতি- 

১) 120, 170. ০1, হত 0০297 ঠিং ৎ। বাঙ্গালার ইতিহাঁন, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫৬। 
৩। ১০৪০) 1701217) 1050111961975) ০1, 111) [05 27. ০. 19, এবং [29. 170. ৮01, 8111) 00. 53-54. 

৪। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৪৭। ৫1 (0. 1700.-) 91, ১0, 745. 



সন ১৩৩৩ ] প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল ৬১ 

গণ কর্তৃক পুর্ব-ভারতে পরাস্ত রাঁজন্তবৃন্দকে মহীপালদেবের সামস্তরাঁজজ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন, । এ কথ স্বীকার করিবার মত উপযুক্ত প্রমাণ আবিদ্কত হইয়াছে বলিয়া জান! 

যাঁয় নাই। বরং মনে হয়, সেই সমস্ত রাজগণ স্বাধীনই ছিলেন। কারণ, রাঁজেন্দ্রচোলের 

সেনাপতিগণ দূর দেশ হইতে আসিয়া একে একে সামস্তরাজগণকে পরাম্ত করিতে লাগিলেন 
অথচ একই নরপতির সামস্ত হইয়া কেহ কাহারও সাহাষ্যার্থ অগ্রসর হইলেন ন! ; এমন কি, 

স্বয়ং মহীপাঁলদেব পর্যন্ত তাহাদের সাহায্যে অগ্রীসর হইয়। সমবেত চেষ্টার দ্বারা আক্রমণ- 

কারীর আক্রমণ বিফল করিবার চেষ্ট। না করিয়া, পরে রাজেন্দ্রচোলদেবের সেনাঁপতিগণ কর্তৃক 

পরাস্ত হইগ্না 'বলশাঁলী করিসমূহ, এবং পরতোপম! রমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজে 

সম্রক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়! গেলেন, এ কথ! অন্ুম'ন কর! সহজসাধ্য নহে। এই 

রাজগণ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা এ পর্যন্ত হইয়াছে, কিন্তু কোনও সম্তোষজনক এবং 

অকাট্য সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় নাই। ইহাদের ভিতর বঙ্গদেশের গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে এ স্থলে 

এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, বেগ্ডাল সাহেবের ক্যাটালগে 'গোপীচন্দ্রের নাটক' বলিয়। 

যে একখানি পুথির উল্লেখ আছে, তাহাতে লেখা আছে, 'গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গেরো অধিপতি" ॥২ 

এই প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পাঁরে যে, গোঁপীচন্ত্র এবং গোবিন্দচন্দ্ 

অভিন্ন ব্যক্তি, এবং তিনি কোনও সময়ে বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। 'ময়নামতীর গানে'র 

গোপীর্টাদ বা গোবিন্দচন্দ্র৪ বঙ্গদেশের রাঁজ। ছিলেন বলিয়! জনশ্রুতি । ইহার এতিহাসিকত 

এখনও নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয় নাই। এময়নামতীর গানের গোবিন্দচন্দ্র, 'গোপীচন্দ্রের 

নাটকের গোবিন্দচন্দ্র এবং তিরুমলৈ শিলালিপির গোঁবিন্দচন্দ্র একই ব্যক্তি কি না, সে কথ! 

সাহস করিয়! বলিবার এখনও সময় আসে নাই। তবে ইহাদ্দিগের অভিন্নতা প্রমাণিত 

হইলে ইহা আরও প্রমাণিত হইবে যে, গোবিন্দচন্দ্র (এবং সম্ভবতঃ তিরুমলৈ শিলালিপিতে 

উল্লিখিত ধর্শপাল এবং রণশুরও ) নিশ্ন্নই স্বাধীন ছিলেন; যেহেতু “অধিপতি' শব 

স্বাধীনতাবোধক। ইহা ব্যতীত অহলণদেবীর ভেড়াথাটে আবিষ্কত শিলালিপি হইতে 

অবগত হওয়। যায় যে, কর্ণদেবের বিক্রম দর্শনে পাগ্যরাজ, মুরলরাজ, কুঙ্গরাজ, 

বঙ্গরাজ, কলিঙ্গরাঁজ, কীররাজ এবং হ্ণরাঁজ ভয়ে প্রকম্পিত হইয়াছিলেনও। এবং 

কর্ণদেবের প্রপৌত্র জয়সিংহদেবের করণবেলের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, চোঁল, 
কুঙ্গ, হুণ, গৌড়, গুর্জর এবং কীরদেশের রাঁজগণকে কর্ণদেব পরাজিত করিয়াছিলেন । 

এই ছুই বিবরণ হইতেও বঙ্গ এবং গৌড় ষে কর্ণদেবের সময়েও বিভিন্ন, তথা স্বাধীন ছিল, 
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৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ ২য় সংখ্য। 

এ কগা অনুমান কর! যায়। বঙ্গে খড়ীরাদবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে উহা| আবার 

কখনও পালরাজগণের অধিকারে ফিরিয়! আসিয়াছিল কি না, তাহ! চিন্তার বিষয় । তিরুমলৈ 

শিলালিপিতে উল্লিখিত অন্তান্ত নৃপতিগণ সম্বন্ধে ইহাই বল! যায় যে, যদ্যপি তাহার! পূর্বে 

পালরাজগণের সামন্ত ছিলেন, এরূপ হইতে পারে, তথাপি রাঁজেন্দ্রচোলদেবের সেনাঁপতি- 

গণের আক্রমণকালে তাহারা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য বলিয়াই মনে 

হয়। সম্ভবতঃ ধঙ্গদেবের রাড ও অঙ্গ আক্রমণের ফলে মহীপালদেব বিরুত হইয় পড়িলে, 
তাহার! স্ব স্ব শ্বাধীনতা৷ ধোষণ| করিয়াছিলেন । 

মহীপালদেবের ৪৮শ ব্রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত পিত্তনমৃত্তিগুলি* অস্তিত্বের প্রমাণের উপর 

নির্ভর করিয়া, গাঙ্গেয়দেবের নিকট হইতে মহীপালদেব এরূপ কোনও সময়ে তীরভূক্তি 
সত্য সত্যই “পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন কি না, আমার মনে হর, ইহ! 

বিবেচনার বিষয্ন। এ মুত্তিগুলি অন্ত কোনও স্থান হইতে পরবর্তী কাঁলে ইমাদপুর অঞ্চলে 
কোথাও প্রতিষ্ঠিত হওয়! অসম্ভব মনে হয় না। বারাণসী এককালে মহীপালদেবের 
অধিকারতূক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ আছে; কিন্তু তীবভুক্তি সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণের আজিও 
অভাব। তীরতুক্কি তাহার অধিকারে আসিয়াছিল কি না, ইন ভবিষ্যতে নির্ণীত হইবে। 

নয়পাল বা তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের খোদিত লিপি অথবা সমসাময়িক বা শৎপরবর্তী 
কোনও গ্রন্থ হইতে এমন পরিচয় পাঁওয়। যাঁয় না। তগ্িন্ন অতি বৃদ্ধবয়সে প্রথম মহীপাল- 
দেব নুতন করিয় রাজ্যজয়ে প্রচেষ্টা! করিয়াছিলেন এবং করিয়াছিলেন তখন, যখন তাহার প্রবল 
প্রতিদবন্দী গাঙেযদেব জীবিত ছিলেন এবং তছুপরি বারাণসী২ ও প্রয়াগের অধিকাঁর 
স্ষচ্ছন্দে ভোগ করিতেছিলেন, এ সকল কথ বিশ্বাস করা উপযুক্ত প্রমাঁণ-সাপেক্ষ ; 
ইমাদপুরের মৃত্তিগুলি এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণরূপে গৃহীত নাও হইতে পাঁরে। অব 

. নারায়ণপালদেবও বৃদ্ধবয়সেই গর্জরপ্রতীহারগণের কবল হইতে মগধের অন্ততঃ কিয়দংশের 
পুনরধিকাঁর লাঁভ করিয়াছিলেন । সেই জন্ই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথ। 
জোর করিয়া বলা চল্ছে না। এ বিষয়ে কেবল ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের দিকে তাঁকাইয়। 
থাকাই একমাত্র উপাঁয়। 

শ্রীনলিনীনথ দাশ গুপ্ত 
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সৈরদ আলাওলের গ্রস্থাবলীর কাল-নিরয়* 
প্রাচীন বাঙ্গল-সাহিত্যে ৫সয়দ আলাঁওলের স্থান অতি উচ্চে। তাহার প্মাবতী, 

স্থপরিচিত। ইহা ভিন্ন তিনি “সয়ফুল মুলুক বদিযুজ্জামাল” নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।' 

নিযামীর “সেকান্দরনাম।” ও 'হপ্ত পয়করে'র তিনি কবিতায় অনুবাদ করেন । ইস্লাম ধর্ম সম্বন্ধে 

“তোহ.ফা” নামক পুস্তকও তিনি পছ্ে অনুবাদ করেন। এতগ্িন্ন দৌলত কীষীর অসমাপ্ত 
'সতী ময়নামতী” ও “লোরচন্দ্রাণী' নামক পুস্তক সম্পূর্ণ করেন। তিনি বহু বৈষ্ণব পদ রচনা 
করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির কাঁল নিণীত হয় নাই; 

অথচ আরাকানের ইতিহাসের সাহাষ্যে অতি সহজে তাহাদের সময় নির্দিষ্ট হইতে পারে। 

আলাওলের সর্বপ্রথম পুস্তক পদ্মাবতী । ইহা তিনি আবাঁকাঁন-রাজের অমাত্য মাগন 

ঠাকুরের অনুরোধে হিন্দী হইতে বাঙ্গালায় ভাষাস্তরিত করেন। পন্মাবহীর প্রচলিত সংস্করণ 

অতি কদধ্য; কিন্তু তাহা হইলেও আব্রাকানরাঁজের লাম উদ্ধার করা যাইতে পারে। 

তাহাতে দেখিতে পাই,__- 
দিল্লি মহারাজ বংস জগ্যপি হইলধংস 

নৃপগুহে হৈলো রাজাপাল। ূ 

রাজশুথ ভোগ মুল কি দিব তাহার তুল 

রসভোগে গৌয়াইপ কাল ॥ 

এক পুঞর এক কন্তা সংলারেত ধন্ত ধন্য 

জন্সিলেক নৃপতি সম্ভব । 

চলিতে ত্রিদিস স্থান পুত্র কন্ত। বাজাদান 

জারে দেখি লত্জিত বাসব ॥ ৬ 

সাদ উমংদাঁর নাম রুপে গুনে অনুপাম 

মহাঁবুদ্ধি ভাগা অন্থুরেক । ৃ 

দেখিতে সুচারু মুখ লোকের নয়ান.শুখ 

জিনি পুর্ণচন্দ্র পরতেক ॥1 
আরাকানের ইডিহাঁসে আমরা দেখিতে পাই যে, পরাক্রাস্ত থিবি থুধন্ম। রাজা (01171 070- 

01)810175) নিহত হইলে তাহার পুত্র মিন্ সানি (117 52171) ২৮ দিন নাত্র রাজত্ব করেন। 

পরে নরপদিত্রি (8799012) বলপুর্বক বাঁজ্যপট অধিকার করেন। তীহার পূর্বের 

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩২শ বাঁধিক ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
1 সর্ধ্বত্র উদ্ধৃত অংশে আমর আদর্শ পুস্তকের বানান রক্ষ। করিয়।ছি।--লেখক। 



৬৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [ ২য় সংখ্যা 

আরাকান-রাজগণ আপন!পিগকে পাদশাহ বলিতেন এবং কেহ কেহ যবৌক শাহ, সেকান্দর 

শাহ সেলাম শাহ্, হুসেন শাহ্ গ্রভৃতি মুসলমানি নাম গ্রহণ করিতেন । সম্ভবতঃ তাহার! 

আপনাদিগকে দিলির মহারাজ-বংশ বলিয়! পরিচয় দিতেন। কিংবা “দিলি 'মিদ্বি'র (মিন্ 

বিন) অপপাঠ। মিন্ সানি পর্যাস্ত সমন্ত রাজা এই মিন্বিনের (রাজ্যকাঁল ১৫৩১-- 
১৫৫৩ খিঃ অব্দ) বংশীয় ছিলেন। নরপদিগ্রি হইতে মিন্বিন্ মহারাজবংশ ধ্বংস হয়। নর- 

পদিগ্রির ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী নাম থদে! মিন্তার (1170০ 11701), তাহার পর তৎপুত্র 

সান্দ থুধম্ম! (371)07. 11)010177107105) বাঁজা হন। তাহার রাজত্বকালে শাহ শুজ। 'দপরিবারে 

আরাঁকানে আসিয়া আশ্রয় লন এবং পরে শোচনীয়দূপে নিহত হন। আরাকানের উচ্চারণ 

অনুসারে সংস্কৃতের শস স্থানে ৭ এবং চস্থানে সহয়। এ মতে থদো মিস্তার আলাওলে সাদ 

উমংদার হওয়া বিচিত্র নহে। নরপদ্দিগ্রি আলাওলে নৃপগৃহ হইয়াছে। সংস্কৃত শ্রীন্ধন্ম। 

রাজ! হইতে আরাকাঁনী ভাবায় থিরি থুধম্মা রাজ! হওয়া একান্ত স্বাভাবিক । উল্লিখিত 

রাজগণের রাঁজ্য/ভিষেকক।ল ক্রম অনুযায়ী নিম্নে দেওয়| যাইতেছে,- 

থিরি থুধন্মা রাজা ! -শ্রীন্ধন্মা রাজ) ১৬২২ খিঃ অব 

মিন্সানি ১৬৩৮ ,১.( ২৮ দিন মাত্র) 

নরপতিগ্রি (_ নৃণগৃহ ) | ১৬৩৮ », 

থদে মিস্তার (--সাঁদ উমংদাঁর ) ১৬৪৫ ,. 

সান্দ থুধন্ম! (চন্দ্র সুধন্ম! ) ১৬৫২ » 

(১৬৮৪ » পর্যযস্ত ) 

আলওল এই থদে। মিস্তার রাজার সময়েই (১৬৪৫--১৬৫২) তাঁহার পদ্মাবতী রচনা 

করেন। ইহাঁর পর দৌলত কাঁধীর অসমাপ্ত সতী ময়নামতী ও লোরচন্ত্রাণী আরাকাঁনরাজের 

মহাপত্র ছোলেমানের আদেশে সম্পূর্ণ করেন। দৌলত কাধী আরাঁকানরাজ থিরি 

থুধম্মরাজার রাজত্বকালে পাত্র আঁশ রফ খানের উৎসাহে এই কাব্য রচনা করিতে আরম্ত 

করেন, কিন্তু সম্পূণ করিরার পুর্বে দেহত্যাগ করেন। ছাপ! পুথিতে শ্রীসুধর্শী৷ রাঁজ। “'রু্ত 
ধর্মরাজী* হইয়। গিয়াছে । কিন্তু অন্যত্র সুধন্ম, নুধন্মা এইরূপ বানানও দেখ যাস । দৌলত 
কাঁধী বলিতেছেন, 

কর্ণফুলী নদীপুর্কে আছে এক পুরী । 
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্ণ অবতারী ॥ 

তাহাতে মগধবংশ ক্রমবুদ্ধিছার (__ ক্রমবৃদ্ধিস।র )। 

নাম রুত্তধন্মরাঁজ। ধর্ম অবতার ॥ 
গং ০ ১ 

ধন্ত ধন্য শব্ধ হেল দেবের সভাত। 

স্ধন্মের কীন্তিষশ পুর্ণ সন্নিপাত ॥ 
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আলাওলের রচিত "বংশে দেখিতে পাই,_- 

জখনে আছিল কবি গুণি অবগতি । 

রসাঙ্গ-ঈশ্বর পূর্বব সুধর্্! নৃপতি ॥ 
ক ্. ্ 

আসরপ আজ্ঞাঁএ দৌলত কাজী ধার। 

রচিল চন্দ্রাণীর কথ অতি স্থরচিত ॥ 

ক ১ রং 

৩বে কাজি দৌপত স্বর্ণেত হৈন লীন । 

থণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চির দিন ॥ 

এ সকল শেষ কথা অদাঙ্গ রহিল। 
সুধন্মের শেষে তিন নৃপ চলি গেল ॥ 

তবে পুনি রাজোর হইল ভাগ্যোদয়। 

শ্রীচন্দ্র সুধর্্ম| সে নৃপতি মহাশয় ॥ 

তান মোহাপান্র শ্রীমন্ত ছোলেমান। 

নাঁন। বিদ্যা। শান্ত্রগুণে শত অবধান ॥ 
রি রং এ 

শ্রমন্ত ছোলেমান সত্য রত্রাকর। 

শুনিতে সতীর কথা হরিস অন্তর ॥ 

আদেশ কুস্থম তান শিরেতে ধরিয়।. 

হীন আলাঁওলে কহে পাঁঞ্চলি রচিআ॥ 
পূর্ব প্রদত্ত রাজ-তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, থিরি থুধম্ম! রাজার পঞ্্স তিন জন রাজার রাজত্ব 

অবসানে সান্দথুধন্ম৷ রাজা হন। বলা বাহুল্য, এই সান্দথুধম্মাই আলাওলের শ্রচন্দ্র সুধন্মা। তাহার 
মহাঁপাত্র ছোলেমানের আদেশে কৰি সতী ময়নামতী ও লোরচন্ত্রাণী সমাপ্ত করেন। কৰি 

স্বয়ং তাহার রচনার সময় বলিয়। দিয়াছেন, 

মুছুলমাঁনী সক সঙ্খ| যুন দ্িআ৷ মন। 

অল্প ভাবিলে পাইব৷ বুদ্ধিমস্ত জন ॥ 

সিন্ধু যুন্য দেখিআ আপনে ছুই দিকে । 
যুত কলানিধিরে রাখিল! বাম ভাগে ॥ 

 মগধির সনের যুনহ বিবরণ। 
জুগ ষুন্য মৈদ্ধে জুগ বামে মৃগাঙ্কন। 
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ইহাত্তে হিজরী ১০৭* এবং মঘী ১০২০ সাল পাওয়া যায়। . পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আবুল করীম 

সাহেবও এই ছুই দন নির্ধারণ করিয়াছেন। পরে তিনি বলিতেছেন, “হিজরী হিসাবে ২৫১ 

বৎসর ও মথী হিসাবে ২৪৫ বৎসর পূর্বে আলাওল চচন্ত্রাণী” রচনা করেন। কিন্তু উক্ত সন 

দুইটার মধ্যে ৬ বৎসরের ব্যবধান কোথা হইতে আসিল?” এখানে বলা আঁবশ্তক যে, হিজরা 

সন চীন্দ্র সর ও মঘী সন দৌর বৎসর হওয়ায় এই পার্থক্য হইয়াছে । এই হিজরী ও মঘী 

সন হইতে আমরা খিষ্টীয় ১৬৫৯ সাল ও বাঙ্গাল! ১০৬৫ সাল পাইব। 

ইহাঁর পর আরাকানে এক মহাবিভ্র/ট উপস্থিত হয় । হতভাগ্য শাহ, শুজা আরাঁকান- 

রাজের সৈন্যঘারা নিহত হন (১৬৬০ থিঃ অন্ধ) এবং মুসলমানগণের উপর অনেক অত্যাচার 

হয়। সৈয়দ আলাওল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে পঞ্চাশ দিন পরে কোঁনরূপে কারামুক্ত 

হছন। এই সমস্ত বিবরণ কবি সেকান্দরনাম! ও সয়ফপ মুল্লুক বদিয়ুজ্জামালের, ভূমিকায় 

নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। কারামুক্ত হইয়া আলাওল তাহার পূর্বতন পৃষ্ঠপোষক রাজপাত্র 

ছোলেমাঁনের উৎসাহে তোহফা নামক একটা ধন্মপুস্তকের পদ্চান্নবাদ করেন । 

কবি স্বয়ং বলিতেছেন,-_ 

পিছ্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক। 
রচিল! ইউসুফ গদা তোঁহফ1 মাণিক ॥ 

ছুইশত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল । 

আলিমে পাইল মন্ম আমে না পাইল ॥ 

স্থধন্য রোসাঙ্গ দেশ নাহি মন্দ পাপলেশ 

শ্রীচন্দ্র স্ুধন্ম তাতে রাজা । 

অধিক মহিমা যাঁর দৈবের নিব্বন্ধ তার 
নৃপকুলে আমি করে পুজা ॥ 

তান পাত্র দিব্যজ্ঞান শীত ছোলেমান 

শুভক্ষণে স্থজিল| বিধাতা । 

নান। শাস্ত্র অবধান দত্য (2) সত্য শান্তিমান্ 

_ গুণবস্ত গুপিগণ জ্ঞাতা ॥ 
৫ গং খর 

হইলে মহৎ আজ্ঞ। ন। আসে কার শঙ্কা 
অন্নদাতা মান পিতার 

তান আজ্ঞা! লক্ষ্য করি হৃদয়ে সাহস ধরি 

রচিতে করিমু অঙ্গীকার ॥ 
উদ্ু তাংশ হইতে মূল গ্রস্থের রচনার তারিখ (৭৯৫ হিজরী ) এবং আলাওলের অনুবাদের 
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তারিখ (৭৯৫+২৭৮-১০৭৩ হিজরী) পাওয়! যাইতেছে । ইহা হইতে িষ্টীয়* সন 

১৬৬৩ সাল এই পুস্তক রচনার সময় নির্দিষ্ট হইতেছে। 

শাহ, শুজার শোচনীর মৃত্যুর নয় বর পরে ( ১৬৬৯ খি।ঃ অব) ষে সময়ে কবি সম্পূর্ণ 

নিরাশ্রয় হইয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন, তখন সৈয়দ মুসা নামক এক সদাশয় বাক্তির 
আদেশে তাহার সয়ফল মুগ্লুক বদিযুজ্জামাল সমাপ্ত করেন। আলাওল মাগন ঠাকুরের আদেশে 

ইহার রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুতে ভগ্রোৎসাহ হইয়া পুস্তকখানি ফেলিয়। 
রাখেন। এক্ষণে সৈয়দ মুসার আশ্রয়ে তাহা সম্পূর্ণ করেন। কবি বলিতেছেন,-- 

মহাদেবীর মুক্ষপাত্র শ্রীযুত মাগন। 

ছএফল মুলুক কথা করাইল রচন ॥ 

সাঙ্গ না হইতে পুস্তক পাইল পরলোক । 
কত কাল মোর মনে আছিল সে শোক ॥ 

ইহার পর কবি শাহ্ শুজার ঘটনা এবং নিজের পঞ্চাশ দিনব্যাপী কারাবাসের কথ বলিয়! 

বলিতেছেন--, 

এহি মতে বহি গেল নবম বৎসর | 
খণ্ড কাব্য রহিল পুস্তক মনুহর ॥ 

ছেদ মুছ! নামে এক পুরুষ মহণ্ত। 

অভিন্ন মদন রূপ মহাঁগুণবস্ত ॥ 

মহস্তর্ননের আজ্ঞ! লঙ্গিতে না পারি। 

গ্রবেশিলু গ্রদ্থকর্্মে করতারে ম্মরি ॥ 
শুজার মৃত্যুর ১১ বৎসর পরে ( ১৬৭১ থি, অব্ে ) আলাওল মজলিম নবরাজের আদেশে 

বিখাত পাঁরসী কাব্য পিকান্দরনামাঁর গদ্ভান্থবাদ করেন। এই পুস্তকে কবি আত্মপরিচয় 

স্থলে শাহ শুজার ঘটন] উল্লেখ করিিয়1 পরে বলিতেছেন». 

এই মতে একাদশ অন্ধ বহি গেল। 

পুনরপি ভাগ্যোদয় প্রকাশিত হইল ॥ 
শ্রীযুত মজলিশ অতুল মহন্ত. 

মজলিশ পাইয়া যদি হইল শ্রীমস্ত ॥ 

মধুর বচন মোর শুনিবার সাধ । 

আদরে আনিয়া আম! দিলেক প্রসাদ ॥ 

* থুষ্ট থবীষ্ট, কৃষ্ট_এই তিনরূপ বানান সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। কিন্তু মূল গ্রীক অনুযায়ী থি্ট ব। খিস্ত 

* দ্বানানই নঙ্গত।-- লেখক । 
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পুস্তকের শেষভাগে তিনি বলিতেছেন,-- 

মজলিশ নবরাজ রসময় নিধি। 

তান দান-ধর্্ম পুণ্যকন্্ম বহে সদাবধি ॥ 

তাহাঁন আদেশে কহে হীন আলাঁওল। 

অনিত্য সংসারধর্্ম মিথা। যে সকল ॥ 
সম্ভবতঃ কবির শেষ রচনা হগু পয়কর। রাজ। শ্রীচন্দ্রন্তধর্মার প্রধান সেনাপতি টৈয়দ 

মুহম্মদের আজ্ঞাঁয় কবি পারসী হইতে এই পুস্তকখানি বাঙ্গাল! পদ্ঘে অনুবাদ করেন। ছাপ! 

পুথির শেষে কালজ্ঞাপক কয়েকটী পদ আছে। তাহা হইতে হিজরী ১২১৯, ঈসবী (- পুথির 

ইছুগী ) ১৮০৪, বাঙাল! ১২১১ এবং মঘী ১১৬৬ সন নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু এইগুলি হস্তলিখিত 
পুথির লিপির তারিথ মাত্র । ছাপ! পুস্তকে বদৃষ্টং তন্ুদ্রিতংরূপে স্থান পাইয়াছে। কবি 

আলাঁওল সম্ভবতঃ সেকান্দরনামা রচনার পরে ১৬৭২ সালে ইহ রচনা করেন। কবি 

বলিতেছেন,_- 
তাহে নৃপ অন্ুপাম শীচন্দরস্থধম। নাম 

খল নাশ হুঃখিতের গতি। 

পুব্রবৎ প্রজাপাল বিপক্ষ জের কাল 

ধন্মশীল মহাছত্রপতি ॥ 

হেন মহারাজেশ্বর অথণও্ড সম্পদ । 

তান মুখ্য সৈম্তমতি (সেনাপতি ?) সৈয়দ মহাম্মদ ॥ 
ঁ খ র্ 

তান আজ্ঞা লংঘিতে না পারি কদাচিত। 

য্কপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত ॥ 

তোঁহফা! রচনাকাল কবি নিজের বার্ধকোর উল্লেখ করিয়াছেন। সয়ফল মুন্লুকে তিনি 
বঁলয়াছেন,__ 

বুদ্ধকালে গ্রন্থকম্ম উচিত না হএ। 

সেকান্দরনামায় কবি বলিয়াছেন,_ 
তবে আমি নিবেদিল হৈল বুদ্ধ কাল। 

হপ্ত পয়করে তিনি নিজের জরাজীর্ণ অবস্থার জন্ত আক্ষেপ করিয়াছেন । ইহাতে মনে হয়, 
হগ্ড পয়করের রচনার অল্প দিন পরেই কবিনপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। 

এই পুনস্তকগুলি ব্যহীত আলাওল কতকগুলি টৰষ্ণৰ পদাবলীর রচয়িতা। সেগুলি খুব 
সম্ভবত্তঃ ত/হার জীবনের বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। 

মুহম্মদ শহীহুল্লাহ, 
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৩। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ--১ম খণ্ড, ১ম সংখ্য। ( সাহিত্য-পরিযদ্গস্থাবলী 

সং ৪৩ ), মুন্শী শ্রীমুক্ত আঁবছুল করিম-স্কলিত, কলিক|তা, ১৩২১। 

৪। পগ্ভাবতী_-হবিবি ছাপাখানা, কলিকাতা, ১৩১৭ । 

“সৈয়দ আলাওলের গ্রস্থাবলীর কালনিণয়” 

প্রবন্ধ সন্থন্ধে মন্তব্য 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্য-শাখার মাননীয় সদস্তগণ, বন্ধুবর মৌলভী মোহাম্মাদ শহীছুল্লাহ, 

এম এ, বিএন মহোদয়ের লিখিত “সৈয়দ আঁলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনির্ণয়” শীর্ষক 

প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের সুষোগ দিয়া, আমাকে অনুগুহীত করিয়াছেন। এই জন্ত 

উক্ত সাহিত্য-শাখাঁর সদশ্ত মহোদয়দিগকে এবং আঁপনাদিগকে আমি অন্তরের সহিত ধন্কবাঁদ 

জ্ঞাপন করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে মৌলভী মোহাম্মাদ, শহীদুল্লাহ. সাঞছ্েবকে আমি 

বঙ্গভাষাভাষী হিন্দুমুদলমানের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞত। জানা ইতেছি। 
মৌলভী সাহেব লিখিয়াছেন, “প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যে টসয়দ আলাওলের স্থান অতি 

উচ্চে।” কিন্তু আমাঁর মনে হয়, পণ্ডিত সৈয়দ আলাওলকে ভারতচন্দ্রের সহিত তুলনা করিলে 

কিছুমাত্র অন্তায় কর! হয় না। ” 
বন্ধুবর মুন্শী আবছুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব, সর্বপ্রথম *টট্টগ্রামের সৈয়দ-কবি" 

সৈয়দ আলায়াল সাহেব মরহুমের গ্রগ্থাবলী সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমানের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিগত ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে আমি বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

১। মৌলভী মোহাম্মাদ শহীহুল্লাহ সাহেব, “মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্” বলিয়া স্বীয় নাম দত্তখত করিয়।ছেন। 

কিন্তু আমার জ্ঞানবিশ্বাস মতে “মুহম্মদ* হইতে পারে না। কারণ, আরবী বর্ণমালায় ছুইপ্রকার একক পেশ 

দেখিতে পাওয়। যায়। বাঙ্গ।লী মুসলমানেরা একটিকে 'সিদা পেশ' এবং আর একটিকে 'উল্ট! পেশ" নামে 

অভিহিত করিয়। থাঁকেন। “সিদ। পেশের' উচ্চারণ “৩” এবং উল্টাপেশের' উচ্চারণ 'উ' হয়। মোহাম্মাদ 

বা মহণ্মর শব্দ লিখিতে সৌজ! পেশ ব্যবহৃত হইয়া খাকে। মৌলভী সাহেবের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইলে 

অনুগৃহীত হইব। 
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অন্মতিক্রমে “মুসলমানী ঝঙ্গাঁলা সাহিত্যের অন্ুসন্ধান-কার্ধেয লিপ্ত আছি এবং সেই: সঙ্গে 

“মোসলেম কবি-গুরু” আলায়াঁল পণ্ডিতের সাহিত্যসাধন! সম্বন্ধেও অন্ুন্ধান করিতেছি। এই 

দীর্ঘকাল অন্ুপন্ধানের ফলে আমি কবিবর সৈয়দ আলায়াল, সাহেব মরহুমের 
্রন্থাবলী সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আপনাদিগকে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। 
মৌলভী সাহেব তাহার প্রবন্ধমধ্যে লিখিয়াছেন যে, সৈয়দ আলায়াল সাহেব মরহুম মোট 
ছয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । যথা,_-১ ৷ পদ্মাবতী, ২। সয়ফল মুলুক, ৩.। সেকান্দার- 

নামা, ৪ হপ্ত-পয়কর,। ৫ তোহ্ফা, ৬। সতী ময়নামতী ও লোরচন্দ্রাণী । মৌলভা 

সাহেব উক্ত ছয়থাঁনি পুস্তকের নামোল্পেখ করিয়া পুনরায় লিখিয়াছেন, “তিনি বন্থ 

বৈষ্বপদ রচনা করেন।৮ 

বাঙ্গালী মোগলমাঁনদিগের আদি-কবি, প্কবি-গুরু” শাহ সৈয়দ আলায়াল সাহেব মরহুম 

প্রণীত যে কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনাদিগের অবগতির জন্ত 

সর্বপ্রথম এখানে সেই গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করিতেছি । যথা,--১। পদ্মাবতী কাব্য, 

২। সয়ফল মুলুক বদিওজ্জামাল কাব্য, ৩। দারা-সেকান্নারনাম। কাব্য, ৪। সপ্ত-পয়কর 

কাব্য, €। সতী ময়ন।-:সৈয়দ ময়না এবং লোরচন্ত্রাণীর প্রসঙ্গ, ৬। তোহফা, ৭। ইউন্ুফ- 
জোলায়থ কাব্য, ৮। লায়লা-মজন্থুন্ কাব্য, ৯। শি'রি'-খোসরোনাম। কাব্য, ১*। আজিজ- 
কুমার--রসবতী কাব্য। | 

সৈয়দ আলায়াল পণ্ডিত, তাহার'“তোহ.ফ1” নামক পুস্তক, ফাসীঁভাষার পপ্গ্রস্থ “মখজুন্-উল্ 

আশার* নামক কেতাঁৰ অবলম্বনে লিখিয়াছিলেন । এই কেতাঁবখানি মহ।কবি নেজামীর লেখ।। 

“লায়লা-মজুন্* নামক মূল পুস্তক আরবী ভাষায় লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, 

খ্টীয় ৪র্থ শতাঁববীতে এই পুস্তক, একটি সত্য ঘটন অবলগ্নে লিখিত হইয়াছিল। মোসল্ম।নের! 
পারস্তদেশ জয় করিবার পর, মহাকবি নেজামী ফার্সী ভাষায় ইহার বিস্তারিত অনুবাদ কবিতায় 
রচনা করেন। এই সময় আরবী “লায়লা-মজ-্ুন্” অপেক্ষা ফার্সী “লায়লা-মজ,নুন৮ ভাব- 

সম্পদে অনেক উচ্চ স্থান অধ্রিকার করে । 

পণ্ডিত আলায়াল *সেকান্দারনামা” নম দিয়া কোন গ্রন্থ রচন। করেন নাই ; তাহার 

গ্রস্থের নাম “দারা-সেকান্নারনাম!।” এই “দারা-সেকান্দীরনামা” একখানি এঁতিহাসিক 
কাব্যগ্রস্থ। ইহা পারস্ত দেশের “ফারেস্্* জাতির নিজন্ব সম্পর্তি। মহাকবি নেজামী, ফাঁসী 
ভাষায় সেকান্দারনামা রচনা করিয়া অমর কীর্তি রাখিয়। গিয়্াছেন। কবি আলাগাল ণ্দারা- 

সেকান্নারনাম1” নাম দিয়৷ তাহাঁরই অনুবাদ করিয়াছেন । 

১। কবি সৈয়দ আলায়াল ( আলাওল ) সাহেবের আসল নাম যেকি, তাহ জীনিবার কোনই উপায় 
নাই। পুস্তকমধ্যে “আলাওল” ব্যবহৃত হ্ইয়ছে। তাহার প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ নাম জানিবার জম্ত আমি 
অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারি নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্বনীতিকুমার চটোপাধ্যায় 
মহাশয় বলেন, “আল. আউয়াল হইতে আলায়াল বা আলাওল হওয়। সম্ভব।” আমার মনে হয়, আলীয়াল 
( আলাঁওল) কবির 'তখালুস” বা ভণিতাযুক্ত নাম। এ সম্বন্ধে আলোচন! হওয়া! আবশ্যক । 
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পশিরি-থোস্রোনামা” গ্রস্থখানিও পাঁরহ্ত দেশের “ফারেস্্” জাতির নিজন্ব সম্পত্তি । 

পারন্ত-সম্াট নওশেরঙাঁর পৌত্র তরুণ সআাট খোস্রো এবং পৃথিবীর অদ্বিতীয়! হন্দরী শি'রি'র 

প্রেমকাহিনী অবলম্বনে মহাঁকবি নেজামী ফাসীঁ ভাষায় পদ্ভাঁকাঁরে ইহা! রচন। করিয়াছিলেন । 

কবি আলায়াল সেই ফার্সী কেতাবেরই অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাঁও যে একখানি এঁতিহাপিক 

কাব্য, সে কথ! বলাই বাহুলা । 

“সপ্ত-পয়কর” ফারেস জাতির জাতীয় সাহিত্যাকাশের একটি অত্যুজ্জল নক্ষত্র । কিন্তু 

ইহাঁর মাঁল-মসলা, খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরব সাহিত্যিকদিগের শিরোভূষণ “নজ্জাসী” 
সংগ্রহ করিয়! গিপ্লাছিলেন। একটি সত্য ঘটনা! অবলম্বনে নঙ্জাসী এই আখ্যাগ্সিকা রচন! 
করিয়াছিলেন । মহাকবি নেজামী, নজ্জাসীর মাঁল-মসল1 লইয়া! নিজের ছাঁচে ঢালিয়া, “হপ্ত. 

পয়কর” রচনা করেন। আরব ও আজম দেশের নৃপতি বাঁহরাম কি জন্ত গোর উপাধি 
পাইয়া “বাহ রাম্ গো”র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারে তাহার অনুপস্থিতি- 

কালে তাহার পিতার মৃত্যুস্ময় মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি পিতৃরাজ্য ও সিংহাঁসনে 
বঞ্চিত হইফ্জাছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীকে উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া, পিতৃরাজ্য উদ্ধার 

করিয়াছিলেন, এবং কি প্রকারে তিনি পার্শ্ববর্তী সাতটা রাজ্য জয় করিয়া, দিগ্বিজয়ী হইয়।, 

সেই সাত রান্দ্যের সাঁতট' পুতুলসদৃশ রাঁজকুমারীকে বিবাহ করিয়া, পৃথিবীমধ্যে অতুলনীয় যশ 
ও খ্যাতি রাখিয়া গিয়াঁছেন, নেজামী তাহাই “হপ্ত-পয়করে” বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঠসয়দ 

কবি আলায়াল নেজামীর হপ্ত-পয়কর গ্রস্থকে বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া, “সপ্ত-পয়কর 

নাম দিয়াছেন। পারস্তের বুল-বুল্ নেজা মীর ফাঁসী কাব্য হপ্ত-পয়কর এবং বাঙ্গালার বুল্-বুল্ 
নেজমীর বাঙ্গাল৷ কাব্য "সপ্ত-পয়কর” একই পুস্তক । ইহাঁও একথাঁনি এতিহাসিক কাবা গ্রন্থ । 

“পান্মমবতী” কাব্য যে, চিতোরের মহারাণী পদ্মাবতীর ঘটনা অবলম্বনে লিখিত, সে কথা 

সকলেই অবগত আছেন। হিন্দী কবি মালেক মোহাম্মাদ জয়সী “পদ্মাওয়াৎ” কাব্য রচন! 
করিয়াছিলেন, তাহাঁও সকলেই অবগত আছেন। সৈয়দ কবি আলায়াল পণ্ডিত সেই 

পন্মাওয়াৎ কাব্য অবলম্বনে এই পদ্মাবতী কাব্য রচনা! করিয়়াছিলেন। ইহাঁও একখানি 
এঁতিহাঁসিক কাব্য; কিন্তু এই পুস্তকে বণিত বিষয়ের মধ্যে ৪০০৪ সত্য এবং কতটুকু অসত্য 
স্থান পাইয়াছে, সে আলোচন। করিবার এ স্থান নহে। 

“সয়ফল মুলুক বদিওজ্জামাল” গ্রস্থথানি একথানি ফাঁপা কাব্য গ্রুন্থুর তরজমা । কিন্ত 

ইহাতে কোন এতিহাসিক সত্যস্থান পাইয়াছে কি না, তাহা আমি আজিও ঠিক করিতে 

পারি নাই। 

“আজিজ, কুমার-রসবতী” গ্রন্থ সত্য ঘটনামূলক কাব্য। এই নামের আরও একখানি 

পুস্তক আমি পীইয়াছি। এতছুভয়ের মধ্যে কোনখানি আগে এবং কোনখানি পরে 

বিরচিত হইয়াছিল, সে আলোচনা! আজিও শেষ হয় নাই। 
“ইউনুফ-ভোলায়খা” একখানি শ্রতিহাসিক কাবাগ্রস্থ । ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত 
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আছেন যে, মহাপুরুষ ইব্রাহিমের ছুই পুত্র; বড় ছেলে ইব্রাহিম--হাজ্জেরা এবং ছোট 

ছেলে ইসরাইল ওর্ফে ইস্হাঁক_-সারা। ইস্হাকের পুত্র ইয়াকুব। ইসাঁকুবের অন্ততম পুত্র 

ইউন্থৃফ । মিসরকুমারী জোলায়খা ইউস্থুফের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিশেন ; কিন্তু ইউসুফ 
জোলায়খাকে উপেক্ছ। করিয়াছিলেন। ফলে ইউস্থফকে কত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা মহা করিতে 

হইয়াছিল, মহাগ্রন্থ কোরাঁণ শরীফে--ইউস্থৃফ পরিচ্ছেদে তাহা বণিভ হইয়াছে । কোরাণ 

শরীফের এই পরিচ্ছেদ অবলম্বনে সৈয়দ-কবি আলাগ়্াল পগ্ডিত তাহার ইউস্থফ জোলায়খা 
কাব্য ব্লচনা করিয়াছিলেন । 

“সতী ময়না-টসয়দ ময়ন। ও লোর্চন্দ্রাণীর প্রপঙ্গ” “আজিজ কুমার রসবতী”র স্তায় 

সত্য ঘটনামুলক কাব্যগ্রন্থ । আদিজকুমারও যেমন অপর কোন ভাযার পুস্তকের ছায়! 

অবলম্বনে লিখিত নহে বা অপর কোন পুস্তকের অনুবাদ নহে, সতীদয়ন!-সৈরদ ময়না ও 

লোরচন্দ্রানীর প্রসঙ্গ নামক পুস্তকখনিও সেইরূপ স্বাধীনভাবে বিরিচিত হইয়াঁছিল। 

আরাকান রাজ্যে এবং উট্টগ্রাম অঞ্চলে সত্য ঘটনা'মুলক একটি কাহিনী “ল।কমুখে গীত হইত। 

কাঁজী দৌলত ওফের্ সৈয়দ কাজী দওলৎ উদ্দিন, সেই কাহিনী অবলম্বনে “সতীময়না- _সৈয়দময়ন। 

ও লোরচন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ” কাব্যাকারে রচনা করিতে আরম্ত করেন। কিন্তু পুস্তকথানি অসমাপ্ত 

অবস্থায় রাখিয়৷ তিনি জীবনের পরপারে চলিয়া যাঁন এবং সৈয়দ কবি আলায়াল পণ্ডিত ইহার 

রচনা শেষ করেন । 

উপরিউক্ত দশখানি গ্রন্থ ব্যতীত তিনি আরও কোন গ্রস্থ রচনা করিঞাছিলেন কি ন, সে 

সন্ধান আমি আও জানিতে পাঁরি নাই। তবে তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভূক্ত, ভক্ত হিন্দুদিগের 

জন্য যে অনেক বৈষ্ণব পদ রচন। করিয়াছিলেন, সে সন্ধান মুন্সী আব্দল করিম সাহিত্যবিশারদ্ 
সাহেব আমাদিগকে দিয়াছেন। 

সৈয়দ-কবি পণ্ডিত আলায়াল সম্বন্ধে কোঁন কথ! বলিতে গেলেই ফারেস্থানের মহাকবি 

নেজামীর কথা আসিয়া পড়ে; একজনকে বাদ দিয়া আর একজনের কথ! বলা চলে না। 

তাই এখানে নেজামী সম্বন্ধে প্ছই একটি কথ! আপনাদিগকে বলিতেছি। ফারেস্থ/নের বুল্বুল্ 

নেজামীর নাঁম আপনারা অনেকেই জানেন না। নেজামীর সম্পূর্ণ নাম ও উপাঁধি--মওলান। 

শাহ আলাউদ্দিন গজনবী. নেজামী। তাহার নাম আলাউদ্দিন, কিন্ত আরবী ও ফাঁসী ভাষায় 

অতুলনীয় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া, তিনি মওলা'ন! উপাধিতে ভূষিত হইফ়্াছিলেন। আধ্যাত্মিক 

বিগ্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি স্ুফীসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান “শাহ” উপাধিতে 

ভূষিত হুইয়াছিলেন। গজনী দেশ তাঁহার মাতৃভূমি ঝলিয়, তাঁহার নামের শেষে 'গজনবী, 

শব যোগ কর! হইত। ন্জামী তাহার সাঙ্কেতিক নাম। ফার্সী ভাষায় এইপ্রকার সাঙ্কেতিক 

নামকে ণতথানুস” বলে। মওলানা আলাউদ্দিন তাহার সমস্ত পুস্তকে এই তথানুস নেজামী 

শব ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া, জনসমাঁজে তিনি নেজামী নামে পরিচিত। 

মওলানা শাহ আলাউদ্দিন গজনবী নেজামী ফাঁসী ভাষায় বনু গ্রন্থ রচন। করিয়। গিয়াছেন। 
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তন্মধো নিম্নলিখিত পাঁচখানি গ্রন্থ সর্বপ্রধান। এই পাঁচখানি গ্রন্থ “থাম্স্ পিরিজতুক্ত। 
যথা,_-১। মখজুন্উল আশার, ২। লায়লা-মজনুন, ৩। সেকান্দার-নামা, ৪1 শি'রি- 

খোসরোনামা) ৫। হপ্ত-পয়কর। 

বর্তমান যুগে পৃথিবীর মকল ভাষাতেই এই পাঁচখাঁনি কেতাবের অনুবাঁদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
কবি আলায়াল, নেজামীর খাম্স-সিরিজের পাঁচখানি গ্রস্থই যে বাঙ্ালায় অনুবাদ করিয়(ছিলেন, 
সে কথা আমি আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং আমরা সহজেই এ কথ! অনুমান, 

করিতে পারি যে, মহাকবি নেজামীই, সৈয়দ-কৰি আলায়ালের আদর্শ ছিলেন। কবি আলায়াল 

সপ্ত-পয়করের এক স্থানে লিখিয়াছেন,_ 

“মহন্ত পুরুষ দে নেজীমী গজনবী । 

ফার্সী ভাঁষাঁতে তিনিই ছিল মহাকবি । 

আছিল আসল শাহ. আলাউদ্দিন নাম। 

কহিছিল কেতাঁবেতে মহিমা উপাম ॥ 

নিজ বুদ্ধি রচিছেস্ত কেতাব বহুল! 

তার মাঝে খাম্সের দিতে নারি তুল ॥ 

এইবাঁর আঁমি আপনাদিগকে কবি আলায়ালের হাতের লেখা পুথি সম্বন্ধে রই একটি কথা 

বলিব। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আলায়ালের হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিতে 

পারি নাই ঝ কোথাও পাই নাই। তবে আলাঁয়াল-গ্রস্থাবলীর অন্তু অনেকগুলি পুস্তকের 
প্রীমাণা পুথি সংগ্রহ করিতে পাঁরিগাছি। 

আলায়াল পণ্ডিত কেবল যে কবি ছিলেন, তাঁহা নহে; তিনি কাঁদেরীয়া সম্প্রদায়তুক্ত অতি 
উচ্চদরের সাধকও ছিলেন। তাহার মুশিদ তীঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা! করিয়া, মুরিদ করিবারও 
অধিকাঁর দিয়াছিলেন। কবি আলায়ল দারা-সেকান্দারনামাঁয় নিজ বৃত্তান্তের মধ্যে রাগ 

ভৈরবী সরতী পয়ারে নিয়লিখিত সংবাদটী লিখিয়াছেন ৷ যথা, 

“টস্যদ মস উদশা! রোসাঙ্গের কাজী ৮ 

জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী ॥ 

দয়ালুচরিত্র পীর অতুল্য মহত । 

কপ করি দিলেন কাদেরী খেলাফত ॥ 

ষস্তপিও সত্য আমি লই এই ভার। 
পরসে পথ তা হয় হেমাকার ॥” 

সুতরাং এখন আমরা নিঃসন্দেহে এ কথা বলিতে পারি যে, রোসাঙ্গের প্রধান বিচারপতি 

সৈয়দ মস্উদ শাহ, সৈয়দ কবি আলায়াল পণ্ডিত্ডের মুশিদ ছিলেন এবং সৈয়দ আলায়ালকে 
তিনি কাদেরীয়া মতে মুরিদ করিবাঁরও অধিকার দিয়াছিলেন। কবি আঁলায়াল দারা- 

' সেকান্দারনামা গ্রন্থের আঁর এক স্থানে তীহাঁর মুরিদদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,. 
১৩ 
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বন্থ মহতের পুত্র মহা মহা নর। 

পাঠ, গীত, সঙ্গত, শিখাস্থ বছুতর ॥ 

বহুত মহত লোকে কল গুরুভাব । 

সকলের কৃপা হস্তে ছিল বহু লাভ ॥ 

এখন আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, সৈয়দ কবি আলায়াল পণ্ডিত তাহার ধর্মগুরু 

সৈয়দ মস্উদ্ শাহার নিকট খেলাফৎ পাইয়া, তাহার সদ্বাবহার করিয়াছিলেন। তিনি বহু 

মুরিদ করিয়1, মুরিদদিগকে সাঁধনভজন-পথ দেখাইয়াঁছিলেন । কবি আলায়াল দারা-সেকান্দার- 

নামার আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,_ 

“টসয়দ সালাহদি'ন মুরিদ স্থুজন। 

শিখিল কাদেরী পথে সাধন-ভজন ॥ 

খান্মজলিস্ বংশে জনম তাহান। 
উদ্দার হদয় তাঁর চরিত্র মহান ॥ 

মম প্রতি গুরুভাব ভকতি মহত। 

আমার খলিফ| তিনি নবীর উল্মত ॥ 

কাগজ কলম লৈয়া নিকটে থাকেন । 

কাব্যকথ! বলি যাই তিনিত লিখেন ॥” | 
উপরোক্ত কবিতা পাঠে আমর! বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, সাধক কবি আলায়াল 

সাহেবের বন মুরিদের মধ্যে সৈয়দ সালাহাদান খান্-মজলিস, সাহেব প্রধান ছিজেন এবং 

তিনিই দরবেশ আলার়ালের খলিফ! ছিলেন। 'আঁর আলায়াল বিবিধ ছন্দে “কাবা-কথা” 

বলিয়া যাইতেন ও সালাহদদিন সাহেব লিখিতেন। স্থতরাং আলায়াল পণ্ডিতের হস্তলিখিত 

পুথি না পাওয়ারই সম্ভাবনা! অধিক | সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিত “দারা-সেকান্দারনামা”র 

আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,-_ 
০. “এবে অবদান কর গুণি মহামতি । 

আগ্তবৃত্তাত্ত কহি পুস্তক উৎপতি ॥ 

গ্রামমাঝে প্রধান ফতেহাবাদভূম। 

বৈসে সাধু সদা লোক হর্ষ মনোরম ॥ 

অনেক দানেশ-মন্দ খলিফ! সুজন। 

বহুত আলেম গুরু আছে সেই স্থান ॥ 

হন্দুকুলে মহাভাগ আছে ভট্টাচার্য্য । 
ভাগিরথি গঙ্গাধার! বহে মধ্ো রাজ্য ॥ 

রাজ্যেশ্বর মজলিস, কুতুব মহাশয় । 

আমি ক্ষুদ্রমতি তাঁর অমাত্যতনয় ॥ 
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: কার্ধ্য হেতু পদ্থক্রমে আছে কর্মলেখা। 

হষ্ট হারমাদ সঙ্গে হই গেল দেখ ॥ 
বহু যুদ্ধ করিয়! শহীদ হৈল বাপ.। 

রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গ আইল মহাতাঁপ॥ 
না পাইল সদ-পদ আছে আঙ্গলেস, | 

রাজ আস্ওয়ার হৈনু জামি এই দেশ ॥* 
উপরি উক্ত কবিত! পাঠে আমর! জানিতে পারিলাম যে, ফতেহাবাদ গ্রাম আলায়ালের 

পিতৃপিতামহের বাসভূমি ছিল, এবং কুতুবউদ্দিন খান্-মজ.লিদ্ ফতেহাবাদের অধীশ্বর 

ছিলেন। আলায়ালের পিতা উক্ত কুতুবউদ্দিন খাঁন্ মজলিসের অমাত্য ছিলেন। 
কুতুব-অমাত্য কর্োপলক্ষে স্থানাস্তরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ওলন্দাজ-জলদন্থ্য হারম।দ 

কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন এবং হাঁরমাদের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েন। যেস্থানে হারমাদ 
জল-দন্যুর সঙ্গে আলায়ালের পিতার জল্-যুদ্ধ হইয়াছিল, অন্থমান হয়, সেই স্থান হইছে, 
আরাকান রাজ্যের রাজধানী রোসাঙ্গ নিকটবত্বাঁ ছিল, কিম্বা! আঁরাঁকানরাজের নৌ-সেনাপতি 
আঙগলেসের নৌ-বহর নিকটবর্তী কোন স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, অথবা আঙ্গলেন্ 

পুর্বাহ্ছেই হারমাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। 
যেকোন অবস্থাতেই হউক, রোসাঙ্গ-নৌসেনাপতি আঙ্গলেস্ এই অবস্থায় হারমাদকে 

আক্রমণ করেন এবং হাঁরমাদ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। পরিশেষে আলায়াল 
আঙ্গলেসের সঙ্গে, রাজধানী রোসাঙ্গে নীত হয়েন এবং রোসা্গরাজকর্তৃক আলায়াল অশ্বারোহী 
সৈশুদলভুক্ত হয়েন। 

অতঃপর সৈয়দ-কবি আলাগ়াল পণ্ডিত দারা-সেকান্দারনামার আর এক স্থানে 

লিখিয়াছেন,_- 

“মোর বাক্য এথ। প্রকাশিহ সব ঠামে। 

রসগ্রন্থ রচিনু মহৎ সব নামে ॥ ৯ 

এই মতে সুখে গোয়াইন্থ বহু কাল। 

১। পদ্মাবতী পুস্তকে পণ্ডিত আলায়াল লিখিয়ীছেন,-_ 

“মুলুক ফতেহাবাদ গৌরবে প্রধান । 
তথাতে জ্বালীলপুর অতি পুণ্যস্থান ॥ 

আলাওল জন্মন্ম(তি আছে যে তথায়। 
দেখিবার তরে প্রাণ কাদে উভয়ার ॥” 

এখন মহজে এ কথ। জনুমান করিতে পার! যাঁয় যে, তৎকালে “সরকার ফতেহাব।দ” একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল 

এবং কুতুবউদ্দিন থান্ মজলিস্ সেই রাজ্যের রাঁজ। ছিলেন। ইহাও মনে করা অসঙ্গত হইবে ন। যে, কুতুবউদ্দিন 
*খান্ মজলিস, দশ ভৌমিকের অন্যতম ছিলেন। 
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বৃদ্ধকাঁলে অবশেষে হইল জঞ্জাল ॥ 

সেই কথ শুন এবে যত মহামতি । 

বি দ্রশ। ঘটিল মোর ললাটের প্রতি ॥ 

শা-শুজা সঙ্গে যদি আইন্ু 'দব গতি । 

কুটবুদ্ধি পাত্র সবে দিলেক কুমতি ॥ 
এক পাপী আমাকেও দিল মিথ্যাবাঁদ। 

বিন। দোঁষে দোষী হইনু হরিষে বিসাদ 

কারাগারে পৈন্ন আমি না পাই বিচাঁর। 

যত ইতি বসতী হইল ছারখার ॥ 

কলঙ্ক উদ্ভ্বল চন্দ্রতিমির নাঁসয়। 
কলক্ষিনী কারাগারে ছুঃখ উপজয়। 

আপন ছুঃখের কথা কহিতে অনেক । 

সনুখে পুস্তক কথ। আছে অতিরেক ॥ 

সাল শেষে মৈল যেই দিল অপবাদ । 

অস্থানে পড়িয়া পাইল বহুত প্রমাদ ॥ 

মন্দ কান্তি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ । 

পুত্র দারা সঙ্গে অজ টহল পরবাস ॥ 

এই মতে একাদশ অব বহি গেল। 

পুনরপি ভাগ্যে স্থখ প্রকাশিত হল ॥ 

কারাগৃহ হতে মোর ত্রাণ যে হইল । 
গুণ হেতু মহাঁজনে আদর করিল ॥» 

সৈয়দ আলায়াল যখন আরাকানরাজের অধীন রোসাঙ্গে অশ্বারোহী সৈনিকের কার্ধ্য 

করিতেছিলেন, সেই সমছ্ছ বঙ্গেশ্বর শাহ.শুজ।, ভারত-সমত্াটী আওরংজেবের ভয়ে তাহার 

বঙ্গরাজ্য ছাড়িয়া, আশ্রয়ান্বেণে আরাকান রাজ্যে রোসাঙ্গে উপস্থিত হয়েন এবং €সয়দ 

আলায়ালের সহিত তাহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠত। হয়। এই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাঁই আলায়ালের 

“জঞ্জাল” হইয়াছিল । জনৈক মন্ত্রীর মিথা! সংবাদে ক্রোধান্বিত হইয়া, আরাকানরাঁজ সৈয়দ 

আলায়ালকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন, এবং আলায়াল একাদশ বর্ষকাল কারাগারে অশেষ 

যন্ত্রণা ভোগ করার পর মুক্তিলাভ করেন। যেমন্ত্রীর মিথ্যা সংবাদে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত 

হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রীও এক বৎসর কালের মধ্যে, কোন অপরাধে রাজ-কোপে পড়িয়া 

দেশান্তরিত এবং “পুত্র দারা” সঙ্গে ঘারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
অতঃপর কি হইল, সেই বৃত্তাত্ত সৈয়দ আলাগ্মাল তাহার প্দারা-সেকান্দারনামাশ্র এইরূপ 

লিখিয়াছেন। যথ!,- 
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“অতঃপর কি হইল শুন সে ভারতী। 

অতুল্য মস্ত হেল রোসাঙ্গের পতি ॥ 

শ্রীযুক্ত মজ.লিস্ অতুল মহস্ত। 
নজলিস্ পাইয়! য্দি হইল শ্রীমন্ত ॥ 

আললেতে শ্রীচন্দ্র স্ু-ধন্মা নাম হয়। 

নব মভ লিস্ বলি সর্ব লোকে কয।॥ 

তুল্য মহস্ত তান সুনাম হইল। 

মজ্.লিস্ পাইয়! তিনি শ্রীমস্ত কহাল ॥ 
জ্ঞানী, গুনী, ধনী সব সভায় আসেন্ত। 
মম কথা মজলিসে সকলে কহেস্ত ॥ 

স্থনাম শুনিয়৷ গুনী হল কৃপামস্ত। 

কৃপা তান্ পই হেন্ু অতুল্য মহস্ত ॥ 
মধুর বচন মোর শুনিবার সাদ । 

সাদরে আনিয়া আম। দিলেক প্রসাদ ॥ 

অন্ন-বন্ত্রে তুষিয়৷ পোষেস্ত নিরস্তর। 

তান দানে স্থ-সম সোধম রাজকর ॥ 

বহু গুণমস্ত আছে তাঁহান সভায়। 

তথাপিও মোর বাক্য মনে অতিশয় ॥ 

একদিন পরিপূর্ণ কার মেহ মানী। 
মহ মহা মৌসলমানে তুগ্জাইল আনি ॥ 

ষটরসে তুপ্তাইলা নান! পাঁকগান্। 

র্বর্য, চোষ্য, লেহা, পেয় বিবিধ বিধান্॥ 

সং ০ সং ঙ 

অতঃপর মম প্রতি করিল আদেশ । 

মম নামে গ্রন্থ রচ কহিনু বিশেষ ॥ 
মহস্ত আঁদেশ পাই ভাবিলাম সার। 

সেকান্বারনাম। সম গ্রন্থ নাহি আর ॥ 

দারা-সেকান্দারনাম। অতুল্য কেতাব। 

অতুল্য মহস্ত নামে রচিব তা” সব ॥ 

০ ০ 

ত।” শুনিয়। মজলিসের দয়! হল অতি ॥ 
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ভক্ষ্য, বস্ত্র, রাজদায় নিয়ম করিয়া । . . 

আর নানাবিধ দানে মন সম্তোষিয় ॥ 

মোরে স্থির করি তিনি কল অঙ্গীকাঁর। 

ভাঙ্গিয়৷ বয়ত ছন্দ রচিতে পয়ার ॥ 

সমুদ্র সর যেন গ্রন্থের গুথন। 
বিশেষ ফারসী ভাষাঁর বয়ত ভাঙ্গন ॥ 

মহস্ত নেজামী পদে ইঙ্গিত আকার । 
বিশেষতঃ পঞ্চভাঁষ। কেতাব মাঝার ॥ 

আর.বী, ফার্সী, পোস্ত, নস্রা'নী, ইহুদি । 
পাহ্্লাবী সঙ্গে পঞ্চভাষে রত্বাবধি ॥ 
আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি তায় রচিতে অশক্ত । 

কেবল রচন মজ.লিস্ ভাগ্য গক্ষ্য ॥ 

ভাগযধর উপরে ঈশ্বরকপ! অতি। 

লঙগিতে তীহার আজ্ঞা কি মোর শকতি ॥ 

অননদাতা৷ ভয়ত্রাত! ছুই মতে বাপ। 

না রাখিলে তান্ বাক্য গুরুতর পাঁপ॥ 

তেকারণে সভা আগে করি অঙ্গিকার । 

ভাঙ্গিয়া বয়ত ছন্দ রচিতে পয়ার ॥% | 

 উদ্ধাতাংশ হইতে আলায়াল কবির জীবনের অনেক ঘটনাই আমর! জানিতে পারিলাম । 

উপসংহারে "দারা-সেকান্দারনাম1» সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই ষে, বিগত ১৩২৪ সালে “হবিবি 
প্রেসে” মুদ্রিত “দারা-সেকান্দারনামা” গ্রন্থে দেখিতে পাওয়৷ যায় যে,_ 

“সমাণ্ড হইল ইতি দার। সেকান্দার। 
_ *বারশে! পচানব্ব,ই সাল বাঙ্গালার ॥৮ 

আমার মনে হয়, ইহ! প্রথম ছাপার সাল। এই ছুইটী পদ প্রকাশক কর্তৃক লিখিত বলিয়৷ 
অনুমান করা যাইতে পারে। 

এইবার আমি সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ দান প্পস্মাবতী” সম্বন্ধে আলোঁচন৷ 

করিব। মৌলভী মোহাম্মদ শহীহুল্লাহ্ সাহেব বিগত ১৩১৭ সালে কলিকাতার হবিবি প্রেসে 
ছাপা “পদ্মাবতী” পাঠ করিয়া ণঅস্থিত-পঞ্চমে” পড়িয়া। গিয়াছেন; পড়িবারই কথ! কিন্ত 

প্রামাণ্য পুথিতে আছে,__ র 
“মিদ্বি মহারাজ বংশ, ষগ্কপি হইল ধ্বংশ, 

বৃপদগ্রী হৈল রাজ্যপাল ।” ূ | 

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এখানে “দিলীর মহারাজবংশে”র কথাও নাই 
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অথবা “নৃপগৃহের” কথাও নাই । পুথির লেখ! নৃপদগ্রীই ষে আরাকানরাজ [২8120901271, সে 

কথা বলাই বাহুল্য । মৌলভী সাহেব লিখিয়াছেন,---“ আরাক1নরা অগণ আপনাদিগকে পার্দশাহ, 

বলিতেন এবং কেহ কেহ যযৌক শাহ, সেকান্নার শাহ, সেলিম শাহ, হোসেন শাহ, প্রভৃতি 

মোসল্মানি নাম গ্রহণ করিতেন” কিন্তু আমি আদে এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই; 

আলায়াল পণ্ডিত সেরূপ কোঁন কথাই লিখেন নাই। তবে তাহার লেখা হইতে আমি 
এইরূপ প্রমাণ পাইয়াছি যে, আরাফানরাজগণ অনেকটা ইস্লাঁমধর্-ঘেষা ছিলেন। তাহার 

আদৌ মোসল্মাঁনদিগকে দ্বণা করিতেন না। রাজ্যের বড় বড় পদে মোসল্মান কর্মচারী 

নিধুক্ত হইতেন। এমন কি, এক সময় এক রাজকন্তাকে রাজা স্বয়ং মোসল্মানের সঙ্গে 

বিবাহ দিয়াছিলেন। 

কবি আলায়াল পণ্ডিত, আরাকানের রাঁজাদিগের, প্রজার ধর্ম সম্বন্ধে উদারতা বর্ণন 

করিতে গিয়া! লিখিয়াছেন,_- | 

“নানা দেশে নানা লোক, শুনিয়৷ রোসাঙ্গ ভোগ, 

আইসেন্ত নৃপছায়াতল। 

আর্বী, মিস্রী, শামি, তুর্কী, হাবজী রুমি, 
বোরাসানী উজ্েগ সকল ॥ ূ 

লাহোরী, মুলতানি, সিন্ধী, কাশ্মিরী, দক্ষিণী, হিন্দী, 
কামরূপী আর বঙ্গদেশী |” 

প্রজার ধর্ম সম্বন্ধে রাঁজার বা রাঁজপুরুষদিগের উদার মৃত না থাকিলে, বিভিন্ন দেশের 

বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর এরূপ একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। পণ্ডিত টসয়দ 

আলায়াল আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,_ 

“মিথি মহারাজবংশ, যদ্যপি হইল ধ্বংশ, 
নৃপদগ্রী হৈল রাজ্যপাঁল। 

রাজ্য স্থখভোগ মূল, কি দিব তাহার শুল, 
রস ভোগে গোঙাইল কাল ॥ 

এক পুত্র এক কন্তা, সংসারেতে ধন্ত। ধন্তঃ, 

জন্মিলেক নৃপতি সম্ভব ।৮ 
গং শব ধা 

“সাদ্ উমাংদার নাম, রূপে গুণে অনুপাঁম, 
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অন্ুরেক |” 
১ খা রা 

“শাহাজাদী নাম জান, জশাশিনি বলি তান, - 
রাজ রাণী রাখে পরতেক্ ॥” 
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পণ্ডিত আশায়াল আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,_ 

“যখন আছিল নৃপদগ্রী সিংহাসনে । 

জশীশিনি কন্তা তান আছিল ভবনে ॥ 

রূপে গুণে সুলক্ষণ। অতি জ্ঞানবতী। 

ধর্মে কর্ম্নে শুভ মন্ম্মে অতি সু-মহুতী ॥ 

পরম স্থন্দরী কন্তা অতি সুচহিতা। 

বহু স্নেহে নৃপতি পালিলেন ছুহিত। ॥” 

“কন্ঠার সৈষ্ঠব দেখি ভাবে নরপতি । 

এতেক সম্পদ মম দিব কাঁর প্রতি ॥ 

এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে। 

ধাশ্মিক মোসল্মান সিদ্দিকের বংশে ॥ 

নানা গুণে শ্রীমস্ত মহৎ কুল-শীল। 
তাঁহাকে ডাঁকিয়! নৃপ কন্ত। সমপিল ॥৮ 

এইবার আমি আলায়াল পণ্ডিতের যে লেখাটুকু নিয়ে উদ্ধত করির। দিব, তাহাতে 

আরাকানের ইতিহাস একটু উল্টাইয়া যাইবে । যথা,_ 

“বৃদ্ধ নরপতি যি হইল স্বর্গবাসী। 

জশাশিনি কন্ঠ! বার দিল তক্তে আসি॥ 

শৈশবের পান্র দেখি বহু স্নেহ ভাবি। 
মোক্ষ পাত্র করিয়া রাখিল মহাঁদেবী ॥” 

নরপতি নরপদিগ্রীর মৃত্যুর পর রাজকুমারী জশীশিনি সিংহাসনারোহণ করিলেন এবং 

শৈশব কাঁলে তিনি যাঁহাঁকে মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন, সেই মহাধান্মিক ও মহাঁযশস্বী 

মাগন ঠাকুরকে প্রধান অমাত্যপদে বরণ করিলেন। কৰি আলায়াল নিম্বলিখিতরূপে 

মাগন ঠাকুরের নামের ও জন্মের পরিচয় দিয়াছেন । যথা, 

£এবে তার নাম শুন কর অব্দান। 

কিঞিৎ কহিব কথ শুন বুদ্ধিমান ॥ 
রাজ্যে হ্বর্ণমতি ছিল বড় ধর্মে মতি। 

কুলদেবতাঁর বরে হৈল গর্ভবতী ॥ 

প্রভু স্থানে মাগিয়! পাইল পুত্র বর। 
তেকাঁরণে মাগন ঠাকুর নাম তার ॥” 

এইবার আমর! বুঝিতে পারিলাম, আরাকানরাঁজ্যের মন্ত্রী মহাশয়ের নাম মাঁগন হইল 
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কেন? সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিতের পদ্মাবতী পাঠে আরও বুঝ! যায় ষে, আরাকান 

রাজ্যে মন্ত্রীদিগকে ঠাকুর বলিয়া! সম্বোধন করা হইত । যথা, 
“জশাশিনি রাজোশ্বরী মন্ত্রী মহাজন। 
সত্যবাদী তৃতীয় ঠাকুর স্থু-মাগন ॥” 

কবিবর আলায়াল পণ্ডিত পদ্ম'বতীর আর এক স্থানে লিখিয়াঁছেন,_- 

“ভাগাদয় হল মোর বিধি বরষনে। 

দুঃখ নাশ হেতু তান সহিত মেলনে ॥ 

অনেক আদর করি বহু সম্ভাসনে। 

সদত পোসেন্ত মোরে বস্ত্র অন দানে ॥ 

মধুর আলাপে বস হৈল মোর োঁন। 
তান গুণশুত্রে হেল এথাতে বন্ধন | 

গুণিগণ থাঁকেন্ত তাহান সভা ভরি। 

রঙ্গ চঙ্গে যন্ত্র তন্ধ্ে নাট-গীত করি। 

নান! গ্রসঙ্গের কথ! কহিয়া সরদ। 

তান সভামধ্যে থাকি হৈয়! সভাসদ ॥ 

একদিন মহাশয় বসিয়৷ আসনে । 

নান প্রসঙ্গের কথা কহে গুণিগণে ॥ 
কেহ গায় কেহ বাঁয় কেহ খেলে থেল। 

স্ুধাকরে বেড়ি যেন তারাগণ মেল! ॥ 

হেন কালে শুনি পদ্মাবতীর কথন। 

হরষিত হৈল জান পাত্রবরমন ॥ 

কৌতুকে আদেশ কৈল পরম হরিষে। 
পান্থ দ্বিজরাঁজে যেন অমিয় ঝরিষে ॥ 

এই পদ্মাবতী রসে রচহ এমত । 

হিন্ুস্থানী ভাষে শেখ রহিছে যেমত।। 

রোসাঙ্গেতে অন্ত লোকে না বুঝে এ ভাষা । 

পয়ারে রচিলে পুরে সবাকাঁর আশা ॥ 

ষেহেন দৌলত কালী চন্দ্রাণী রচিল। 

লফর-উজির১ আশরফে আজ্ঞা দিল ॥ 

তেন পল্মাবতী রচ মোর আল্ঞ। ধরি । 

" ; হেন কথা শুনি মনে বন্ধ অন্ধা করি।” 

১.1 জক্ষর-উজজির »যুদ্ধসচিব, পুরাকালে প্রধান সেনাপতিকেও যুদ্ধনটিব বল! হইত । 
১১ ৃ 
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এই মাঁগন ঠাকুরের অন্ুমতিক্রমে সৈয়দ কবি আলায়াল পদ্মাবতী কাব্-রচনা করিয়া- 

ছিলেন। হিন্দী কবি মুন্শী শেখ মালেক মোহাম্মাদ জয়সির হিন্দী ভাষায় লিখিত “পদ্মাওয়াঁৎ 

কাব্যের বঙ্গান্থুবাদ যে এই পদ্মাবতী কাবা, সে কথাও আমরা পদ্মাবতী পাঠে জানিতে 

পারিয়াছি। 

কবি আলায়াল যখন “সপ্-পয়কর'কাঁবা রচনা করিয়াছিলেন, তখন আরাকান- 

সিংহাসনে রাজ! শ্রীচন্ত্রসুধন্শ। রাজত্ব করিতেছিলেন। কবি তাহার ভাষার বলিয়াছেন, 

“শ্রীমস্ত রোদাঙ্গ স্থল, নাহি তাহে বলা-বল, 

হেম রত্বে জড়িত বেষ্টিত।” 

“তাহে নৃপ অন্থপাম, শীচন্দ্রমধর্শ। নাঁম, 
থলে নাশে হঃখিতের গতি |” 

অতঃপর টসয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিত লিখিয়াছেন,-- 

“হেন মহারাজ্যেশ্বর অখণ্ড সম্পদ | 

তাহান সেনাপতি সৈয়দ মহন্মদ্দ ॥” 

“গদত পণ্ডিত গুণি তাহান সভায়। 

সত্বকথা আলোচনা করেন সবায় ॥ 

নান। ভাবে নান! গ্রন্থ অতি সু-কথন । 

আনন্দে শুনেন সবে হই এক মন || 

আমিও সভাতে তাঁন থাকি অবিরত । 

অন্ন বস্ত্র দানে আমা.পোষেস্ত সদত॥। 

মোর মন রসে তান প্রেমরাগ রয় | 

| বিশেষ কহিল মোরে আদরে কৃপায় ॥ 

তাহান সভায় থাকি সভাসদ হৈয়া। 

শান্্র নীতি রসকথ প্রসঙ্গ কহিয় ৷ 

এক নিশি পণ্ডিতসমাজে মহাশয় । 

কথারসে বসিছেস্ত আপন! আলয় ॥ 

মম প্রতি ৫কল আজ্ঞ! হরষিত মনে । 

উত্তম প্রসঙ্গ এক রচনা কারণে ॥ 

সপ্ত-পয়কর কথ| অতি মনোহর । 

মনোভাব প্রকাশিনু তাহান গোচর ॥ 
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তবে মোরে আদেশিল হাসিতে হাঁসিতে। 

সপ্ত-পয়কর কথা পয়ারে রচিতে। 

একে মহাপুরুষ বিশেষ পালইতা। 

পিতার সমান শাস্ত্রে বলে অন্ন্দাতা || 

তাঁন আজ্ঞ! লজ্বিতে না পারি কদাচিত। 

জগ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত ॥”। 

সুতরাং আমর সহজেই এ কথ! বুঝিতে পারিতেছি যে, আরাকানরাজের সেনাপতি 

মৈর়দ মোহাম্মাদ্দের অনুমতিক্রমে গঙিত আলায়াল। নেজামী-লিখিত সপ্তপয়কর কাবোর 

বঙ্গানুবাদ করিয়/ছিলেন। 
এই বার আমর! দৈয়দ-কবি আলায়াল পঞ্ডিতের “সয়ফল মুলুক-বদিওজ্জামাল” কাব্যের 

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কবি এক স্থানে লিখিয়াছেন,_ 

ইহার পর 
(লখিয়াছেন,-.. 

“ক্ষিতিতলে অনুপাম, রোসাঙ্গ শহর নাম, 

সমুদ্রক মৌক্ষ সু-পপ্ডিত ৮ 

“পাঁপ কর্ম করি ছুর, সুগন্ধিত পুষ্প সুর, 

শ্রীমস্ত সুধন্মা নরপতি ॥ 

চন্ত্রকান্তি জিনি তনু, আখি যেন প্রভা ভানু, 

দেখিয়৷ আনন্দ হৈল কমি।” 
ঁ এ রঃ 

“হিন্দু বলে যুধিষ্ঠির, বিক্রম আদিত্য বীর, 
মাগনের ঘোষে হেন জ্ঞান। . 

মোঁম্লেম সৰে বলে, পুনঃ এলো ক্ষিতিতলৈ, 

নৃগতির যেন আভরণ |” 

কবিবর আলায়াল “সয়ফল মুলুক-বদিওজ্জামালে”র আর এক স্থানে 

“শরীচন্ত্রসুধর্ম। রাজ। কাল পূর্ণ হৈল। 

যমদূত আসি তাকে স্বর্গে নিয়ে গেল। 
এক কন্যা পুক্র রাখি গেল৷ স্বর্গপুরি। 

কান্দি! গোঙায় সবে দিবস স্বর্বরী ॥ 

মৃত্যুকালে বৃদ্ধ রাজ! সভানে ডাকিল। 

জশাশিনি কন্যা তরে রাজ্যপাট দিল ॥ 
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যতেক সম্পদ ধন ছুহিতারে দিলা | 

তান হস্তে দিয়া তবে সকলে স্ুপিলা ॥ 

মোক্ষ রাঁজোশ্বরী যদি ৫হল জশাশিনি 
প্রধান পাত্র হল মাগন গুণমণি ॥% 

“আজ্ঞ৷ পাই রচিলাম পুথি পদ্মাবতী । 

যতেক আছিল মোর বিদ্যার শকতি ॥ 

দ্বিতীয় আদেশ তান হৈল যেই মতে । 
সয়ফল মুলুক কথা! পুস্তকে রচিতে ॥ 

বৃদ্ধকালে দিনে দিনে শক্তি টুটি আসে। 

যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে 
এবে বিবর্ণ কহি শুন গুণিগণ। 

রসকথা| শুনিতে রসিক তুষ্ট মন ॥ 

রোসাঙগ দেশেতে এক মহাগডণবান। 

রাজার অমাত্য শ্রীমস্ত সোলায়মান ॥ 

মহাদেবী রত্বভাগারের ভার তান। 
সকলের উপরেতে তাহার. আসন ॥ 

হেম রত্ব রাণী মার যতেক ভাণ্ডার । . 

সকলের উপরে তাহার অধিকার ॥ 

যুক্ত মাগন ও ভ্ীমস্ত সৌলেমান। 
কায়! ভিন্ন ছুই সখা একই পরাঁণ॥ 

ছুই মধ্যে কুটুষ্িত৷ ছিল ঘন ইঠ্ট। 
নিত্য প্রেম গুরু যদি হয় মহা শ্রেষ্ঠ ॥ 

ছুই মহাশয় বাঙ্ে পরম সুহৃদ । 

এক পীর স্থানে দৌহে হইছে মুরিদ ॥ 
সৈয়দ মাসুম শাহ. কাঁদেরিয়া পীর । 

মহাদাতা জ্ঞানে গুরু অপাপ শরীর ॥ 

সারেব, শাকের অতি কামে ক্রোধহীন । 

অচঞ্চল মন সদ! প্রভূভাবে লীন ॥ 
ভক্তিভাঁবে যেই জনে ধরে তান পদ। 

পরলোকে মুক্তি পাঁয় সংসারে সম্পদ ॥ 
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টসয়দ মোস্তাফা তান প্রধান তনয়। 

রূপে কাম জ্ঞানবন্ত ছিল মহাশয় ॥ 

নান! শাস্ত্রে জ্ঞানবান গুরু সম ধীর। 

প্রভুকে সেবিয়। হল যৌবনেতে পীর ॥ 
যেন মহাশয় তাঁন তেহেন সম্ভতি | 

এয়াকুৰ পুত্র যেন ইন্ফ স্থ-মতি ॥ 

এক দিন শিষ্য সোলেমান মহাশয় । 

গৃহেতে আসিয়া নিল আপন আলয় ॥ 

আছিল পীরের সঙ্গে পীরের সম্তৃতি । 

নিমন্ত্রীয়া আনিল। মাগন মহামতি ॥ 
আর বহু আলেম রসিক গুণবান। 

নিমন্ত্রীয়া আনিল মস্ত সোলেমান ॥ 

মহাঁসভা হইল রসের নাহি ওর। 

রসকথ শুনি সবে আনন্দে বিভোর ॥ 

নানা রমে ভোজন হইল ষখোচিত । 
কস্তরী চন্দনগন্ধে সভা বিমোহিত ॥ 

ভক্তকথা রঙ্গ-ঙ্গে রসকথ৷ শুনি। 

সম্বোধিয়। কহিল মাগন গুণমণি ॥ 

নানা রসবিচাঁরে রজনী গেল আধা । 

পুরাণপ্রসঙ্গ কহ হে সৈয়দজাদা ॥ 

এত শুনি সৈয়দ মোস্তাফা গুণরাশি । 

. সয়ফল মুলুক কথা কহিল! প্রকাশি ॥ 

বদিওজ্জামাল ছিল রূপে অপজরী। 

নান! দুঃখে পায় কন্য। বনু ত্র করি ॥ 

পণ্ডিতের মুখের লাবণ্যনিলাভঙ্গে । 

সভাখণ্ড ডুবাইল৷ আনন্দতরঙ্গে ॥ 
শুনিল প্রেমের কথ যার হাদে প্রেম। 

দহিতে দহিতে ষেন বর্ণে বারে হেম || 

এক যে প্রসঙ্গ আর রসের কৌতুক । 
শ্রীযুত মাথন মনে হৈল অতি স্থখ ॥ 

আমকে বলিল! গুরু কর অবদান । 

ফারসীর ভাষ। এই প্রসঙ্গ পুরাণ | 
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সকলে না বুঝে এহি ফারসীর ভাব | 

পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব ॥ 

যাঁর আজ্ঞা অলজ্ৰ লজ্ঘিলে হয় পাপ। 

অন্নদীত। ভয়ত্রাতা ছই মতে বাপ॥ 

তাঁহাঁন আদেশ মান্ত করি শিরভাগে । 

অঙ্গীকার করিন্ু রচিতে পঞ্চরাগে ॥৮ 

বন্ধবর মৌলভী মোহ!ম্মাদ শহীহুলাহ সাহেব লিখিয়াছেন,__“শাহ শুজার শোচনীয় মৃত্যুর 

নয় বখসর পরে ১৬৬৯ খুষ্টান্দে ষে সময় কবি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়! অতিকষ্টে দিনপাত 

করিতেছিলেন, তখন ৫সয়দ যুস| নামক এক স্দাশয় ব্যক্তির আদেশে তাহার সয়ফল মুলুক 

বদিওজ্জামাল সমাপ্ত করেন।” কিন্তু স্ৈয়-কবি আলাগালের লেখ। পাঠ করিয়া আমর! 

সেরূপ প্রমাণ পাইতেছি না। 

আলাযজাল তাহার সয়দলমুলুক-বদিওজ্জ/ম।ল পুস্তকে লিখিয়াছেন, আরাকানরাজ শ্রীমস্ত 

সুধন্মীর মৃত্যু হইলে, তাহার গুণবতী কন্তা জশাশিনী সিংহাসনারোহণ করেন এবং মন্ত্রী মাগন 
ঠাকুর ও সৈয়দ সোলায়মান পরামর্শ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এই সময় একদিন 
সৈয়দ সোলায়ম।নের মুর্শিদ সৈয়দ মাসুম এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈরদ মোস্তাফ1, সোলায়মানের 

আমন্ত্রণে সেলায়মান-গৃহে উপনীত হয়েন। মন্ত্রী মাগন ঠাকুর এই স্থযোগে এক রাদ্ধি 
সকলকে নিজ আঁবাসে নিমন্ত্রণ করেন। মেই স্থানে মুর্শিদপুত্র সৈয়দ মোস্তাফা, ফার্গী কেতাব 
হইতে সয়ফলমুলুক-বর্দিওজ্জামালের কাহিনী পাঠ করিয়া শুনান। মাঁগন ঠাকুর এবং 

সোলায়মান গল্পটা খুব পছন্দ করেন, এবং সৈয়দ-কবি, আলায়াল পণ্ডিতকে মুল ফাঁসী কেতাঁব 

হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলে 

সয়ফলমুলুক-বদিওজ্জামাগ কাব্য বিরচিত হয়। 

মূল প্রবন্ধ অপেক্ষা আমার মন্তব্য দীর্ঘ হইয়। পড়িল। এখনও সতী ময়ন। প্রভৃতি ছয়খানি 

গ্রন্থের পরিচয় আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। কিন্তু অদ্য সময়াভাব। 

সুতরাং আমি আশ! ঝরি, সময়ান্তরে পণ্ডিত আলায়।লের অপর গ্রন্থগুলির পরিচয় আপনাদিগের 

সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিব। 
| আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী 



আলোচনা 

সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাঁলনির্ণর সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ 

পর্ধযস্ত সৈয়দ আল1ওলের পুস্তকগুলির কাঁল নির্ণাত হয় নাই। কা'লনির্ণয় অর্থে যদি কাঁলনির্ণয়ের 
চেষ্টা ধরিয়া লওয়া যাঁয়, তবে আক্ষেপটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বল যায় ন1। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু 

সাহ সুজার আরাকানে মৃত্যুর সময় অবলম্বন করিয়া কবির কাল নির্ণয়ের একটা মোটামুটি চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর বখসর ১৬৫৮ খৃষ্টান কোথা হইতে পাইলেন, জানি না। 

মুন্সী আব্দ,ল করিম আলাওলের গ্রন্থের কালনির্ণয় করিতে বথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; শবে তিনি 

আরাকানের ইতিহাসের সহিত কাঁব্যোক্ত কোন রাজার নাম মিলাইবার চেষ্টা করেন নাই। 

মৌলবী শহিছ্ল্লাহ সাহেব এই চেষ্টার জন্ ধন্যবাঁদারহথ। 
অনেক গ্রন্থের কালই কবি আলাঁওল স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া! গরিয়াছেন। গরস্থগুলি কিন্তু 

এখনও সাধারণের পাঠ্য হয় নাই । প্ররৃতপক্ষে ইহাই অধিকতর দুঃখের বিষধর । আলাওলের 

পুস্তক প্রথমতঃ পারসী অক্ষরে লিখিত ছিল। বাঙ্গালা অক্ষরে এগুলির যে প্রচলিত সংস্করণ 

আঁছে, তাহা প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলনশীল ছুই ঢাঁরিটা লোককে তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে ) 
কিন্ত সাধারণ পাঁঠকের হস্তে দিবার উপযুক্ত নহে। পদে পদে ভূল, পাঠবিকৃতি, অদ্ভুত 

বর্ণবিস্তাস প্রভৃতি কাব্যামোদী পাঠকের ধৈর্যাযচ্যুতি না ঘটাইয়! পারে না। পদ্মাবতী কাব্যের 
প্রকাশক মৌলবী সৈয়দ হামিহ্ল্লা সাহেব 'পদ্মাৰতী" শব্ধেরও বানান জানিতেন না। তাহার 

হস্তে পল্মাবতী? 'পদ্ভাবতি'তে পরিণত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু আলাঙলের কোন কোন 

কাব্যের পরিচয় প্রদান করিক্পাছেন এবং তাহার 'কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন । 

মুন্সী আব্দ,ল করিম সাহেব হস্তলিখিত পুথি প্রভৃতির সাহাঁষ্যে সকলগুলি কাঁবোরই আলোচনা 

করিয়াছেন। কেহ কেহ আলাওলের-- অন্ততঃ তাহার পদ্মাবতীর ভাল সংস্করণ প্রকাশ 

করিবেন বলিয়া লোভ দেখাইয়1 রাঁখিয়াছেন; কিন্ধ এ পর্য্যন্ত এই সদিচ্ছা কার্যে পরিণত হয় 
নাই। তাহা হইবার পুর্বে তাহার কাব্যের প্রচলিত সংস্করণ হইতে শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া 
সক্মতত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা--ইংরাঁজীতে যাহাকে 706105 0)0 ০216001910 070 10153 

বলে, কতকট! সেই শ্রেণীর। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রবন্ধলেখক পদ্দাবতী 

হই তে,-. 

“দিল্লি মহারাজবংস | জগ্যপি হইল ধংস 

নৃপগৃহে হলো! রাজ্যপাল” 

ইত্যাদি উদ্ধত করিসা, 'দিল্লিমহারাঁজবংসে'র অর্থ লইয়া মহাঁসমন্তায় পড়িয়া গিরাছেন এবং 

“সম্ভবতঃ”, “কিংবা” প্রভৃতি শব্দের আশ্রয়ে নিজের বক্তবা শেষ করিয়াছেন। 'পদ্চাবতি, 
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কাব্যের সাদ উমংদাঁর ও আরাকানরাজ থদে! মিস্তার প্রবন্ধলেখকের মতে অভিন্ন। এই 
মৃত অযৌক্তিক বল! যায় না। কিন্তু আলাওল আঁরাকানরাঁজের নামের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত 

ছিলেন। রাজার প্রকৃত নাম ও প্রচলিত কাব্যে গৃহীত নামে যতট! পার্থক্য দেখা যায়, 

ভাল সংস্করণ বাহির হইলে সম্ভবতঃ ততট। পার্থক্য থাকিবে না; কালনিয়ের পথও অধিকতর 

স্থগম হইবে। অদ্য ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকি সাহেব ষে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাঁহাতেই 

অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ পাঠ দেখ। যায়। পল্মাবতী কাব্যের প্রকাশক মৌলবী হামিদুল! সাহেবের পুত্র 

সৈয়দ আব্ল খালেক ১৩১৭ সালে গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা মৌলবী 

হামিছুল। সাহেব, সয়দ আলাওগের পুত্র টৈয়দ সুরুদ্দিন সাহেব হইতে পণ দিয়া এই গ্রন্থের 
কপিরাইট খরিদ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আলাওলের পুত্রের নিকট হইতে 

এত অল্প দিন পুর্বে কপিরাইট কিরূপে ক্রীত হইল, তাহা আমাদের অধোধ্য। মুন্দী আবল 

করিম সাহেবও বিশ্ষয় প্রকাশ করিয়।ছেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই রহস্তভেদের কোন চেষ্ট 

কর! হয় নাই। 
এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান-সমাজে পদ্মাবতীকাব্য খুব প্রির। সেখানে মজলিসের 

মধ্যে রাগরাগিণীযোগে ইহার আবৃত্তি হয়। চট্রগ্রামের সহিত আরাকানের এককালে খুব 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রায় এক শত পঁচিশ বৎসর টট্টগ্রাম মগরাজের শাসনাধীন থাকে । 
আলাওলের জীবনের শেষাবস্থায় সায়েন্তা খার সুবেদারীর আমলে উহা মোগলরাজ্যভুক্ত হয়। 

চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্য আরবী, পারসী ব৷ বাঞঙ্গাল। অক্ষরে লিখিত প্রতিলিপির সাহাযষো 

আলাওলের কাবাগুলির যতদুর সম্ভব, বিশুদ্ধ সংস্করণ হওয়া উচিত। তাহা হইলে পাঠক 
দেখিবেন, সুদূর অতীতে মুসলমান-কবি হিন্দুর ভাবায় কত দূর পাঁরদর্শা হইয়াছিলেন এবং 
মগের দেশে বসিয়া বিদেশী অক্ষরে কেমন বাঙ্গালা কাব্য লিখিয়। গিয়াছেন। গ্রন্থের 

কালনির্ণয়ের জন্য বোধ হয়, ৬খন আর কষ্ট পাইতে হইবে না। প্রবন্ধলেখক তাহার পুর্ক্েই 
আরাকানের ইতিহাসের (দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ প্রচলিত অতৃপ্তিজনক উপকরণ হইতে 

বিকৃত শব্দের অর্থবৌধের চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ লেখকের পথ স্থগম করিয়৷ দিয়াছেন। 

তাহার গবেষণা! গ্রশংসনীয়। 
রাজা নরপতি গ্রিজোর করিয়া আরাকান-সিংহাঁসন অধিকার করেন, এ কথ! ঠিক নহে। 

তিনি রাঁজ। ভ্রীন্ধর্শমীর মন্ত্রী ছিলেন এবং রাণীর সহিত যোগে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
ছিলেন বটে, কিন্তু সিংহাসন অধিকার করেন অন্তপ্রকাঁর চেষ্টায়--উহা শুন্ত হইলে পর। 
রাণী এক সভ। করিয়া তাহাকে রাজ নির্বাচিত করিয়া লন। ]০0911181 01 0১০ 1301109. 

ঢ২০5০৪:০) 9০০1505তে এই বিবরণ পাওয়া যায়। আরাকানের রাঁজ। যে মুসলমানী নাম 

গ্রহণ করিতেন, ঢ1)95০75 17156915 ০ 1301079%তে তাহার উল্লেখ আছে, আর সাহিত্য- 

পরিষদে যে সব উপহারের পুস্তক আসিয়াছে, তাহার একখানিতেও পাওয়া! যাইবে। এই 
পুস্তকে আরাকানের কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে নিযলিখিতরূপ উল্লেখ আছে,_-0015 
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বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বন্তত। করিতেন ?* 
আঁজিকার বক্তৃতার বিষয় এই যে, বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা! করিতেন? একে 

ভাষার কথা, তার পর ব্যাকরণের কথ, পাণিনির কথা-_কাব্য নহে, ধর্ম নহে, ভক্তি নহে; 

এ কথা৷ নিশ্চয়ই নীরস হইবে, কঠিন হইবে । কিন্তু ব্যাকরণের কথা গোড়ায় না৷ ঝলিলে বৌদ্ধ 

স/হিত্য বিষয়ে বুঝ! কষ্ট হইবে । সেই জন্ত যদিও আপনাদের কষ্ট হইবে, বুবিতে পারিতেছি, 

তথাপি আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি, ধীরভাবে কথাগুলি শুনিবেন। 

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় ধর্মপ্রচার ককিয়াছিলেন, ইহা লইয়৷ অনেক বিবাদ বিসম্বাদ আছে, 

এবং এখন পর্য্যন্ত কত ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের বই লেখ! হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে৪ও আমাদের দেশের 
লেক থবর বড় কম রাখে । বর্ম, স্তাম, আনাম, চাটগ!, আরাকান দেশে বৌদ্ধধর্ম সিংহল 
দ্বীপ হইতে আদিয়াছে। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের পুথি এখন প্রায়ই পালি ভাষায় লেখ|। 

সিংহলী পঞ্ডিতের৷ বলেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষাতেই ধর্ধপ্রচার করিয়াছিলেন। 

কথাটা অত সহজ নয়। তিনি ধেপালিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তার কোন প্রমাণ 

নাই। পালি ভাষাটা কি, কোথা হইতে আদিল, কোন্ দেশে ইহার উৎপত্তি হইল, সে সন্বন্ধে 
কোন গ্রমণ পাওয়া যায় না। সিংহলের লোকে বলে,_-“সা মাগধী মূলভাস1! নরেয় আদি- 

কপ্লিতা।” মাগধা যে মূল ভাষা, এ কথ! বিশ্বাস করিতে পারি না) সিংহল দেশের লোক 

বিশ্বাস করিতে পারে 3 ভারতবর্ষের লোক-বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণের। পারে না। এই পালি ভাষাট। 

কোন্ দেশের ভাষা, কেহ বলিতে পারে না, কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাও কেহ বলিতে পারে না, 

পলি শব্দের অর্থ যে কি, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কেহ ইহার বুুৎপত্তিগত অর্থ 

করেন-_প্পল্লী” হইতে পালি হইয়াছে । অনেকে দেখাইয়া দিয়াছেন,_“পলী” হইতে “পালি” 

হয় না_আর বাস্তবিক পল্লীর ভাষাও পালি নয়। তার পর একটা মীমাংস। হইক়্াছে। এ 

মীমাংসা সকলে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, জাঁন না) আমি ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। 

মীমাংসাট1! এই,--শাস্ত্রের পঙ.ক্তিকে পালি বলে। সুতরাং পালি ভাষ! মানে শাস্ত্রের পঙ.ক্তির 
ভাষা অর্থাৎ মোটামুটি শাস্ত্রের ভাষা.। আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতের যেমন বচন বলেন, 

কোন একট! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই শাস্ত্রের বচন তুলিয়া উত্তর দেন__যাহাঁকে বাঙ্গালায় 

পাতি দেওয়া! বলে। কেহ কেহ বলেন, পঙ.ক্তি হইতে পাঁতি হইয়াছে। সেইরূপ পাঁতি অর্থে 

“পল্লী” বাবার হইত । সেইরূপ “পল্লী” হইতেই “পালি” হইয়াছে । কথাটা বিশ্বাস হয় না । 

তার পর কোন্ সময়ে পালি ভাঁষ। হয়, তাহা নিয়! বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছে। অনেকে 
বলেন, পালি ভাষা অশোকের ছুই তিন শত বৎসর পরে চলিয়াছে। এখন সংস্কৃত ভাষায় 

৮. বঙ্গীন্-সাহিত্য-পরিবদের ১৩৩২ বঙ্গাবের ১৫শ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। 



৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ২য় সংখ্য। 

যেমন (করথাবার্ডী। হয় না, কিন্তু) পুথি লেখা হয়, তেমনি পালি একট! তাষ।__ তাহাতে বই লেখ! 

হইত; কিন্ত কথাবার্তা হইত না। কার্ণ সাহেব বলেন, পাঁলি ভাষা হইতেছে, মগধ দেশের 

সরকারি কাগজের (০০91৮ 11058260) ভাষা । সেট! ছ্ই শত বৎসর পরে শাতকর্ণীদের 

সময়, অন্ধ্র দেশে গিয়। পড়ে । তখন ইহ1ষে আকার ধারণ করে, তাহারই নাম পালি ভাষ।। 

এই সমস্ত হইতেছে করন! মাত্র । ইহাতে কোন বিষয় ভাল করিয়৷ প্রমাণ হয় না। প্রমাণের 

মধ্যে এইমাত্র পাওয়া যাঁয়, অশোক রাজার যে সকল শিলালেখ আছে, তার চেয়ে এ ভাঁষাট! 

অনেক নৃতন। আর একটা জিনিষ পাওয়া যায়, সেটি হাতিগুম্ফার শিলালেখ । এই শিলা- 

লেখের ভাষ৷ পালির অনেক কাছাকাছি । ইহার তারিখ চন্ত্রগুপণ্তের ১৬৫ বৎসর পরে। 

আর একটা কথা আছে। যতগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে, তার মধ্যে চণ্ডের লেখা 
ব্যাকরণখানি সকলের চাঁইতে পুরাঁণ। হরন্লি সাহেব ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ বৎসরের মধ্যে 

ব্যাকরণথানি যত্ব করিয় ছাঁপিয়াছিলেন। তাঁর ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন,_এই বাাকরণের 

ভাঁষ! পালির খুব কাছাকাছি। স্ৃতরাং দেখিতে গেলে বিশুধৃষ্টের ছুই শত বৎসর পূর্বে 

ও দুই শত বসর পরে--এই চাঁরি শত বৎসরের মধ্যে পালি ভাষা যে ভাবে এখন আছে, 

সেই ভাবে উপস্থিত হইয়াছে । এক জায়গায় পড়িলাম, যিশুখুষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে খাটি 

পালি-সাহিত্য শেষ হইয়! যায়। তাঁর পর ষা কিছু পালি আছে, সেট? হইতেছে টীক। টিপ্ননী 

ও প্রকরণ; এগুলি পরে লেখ। হইয়াছে। তাহা হইলে এট! মনে করিয়৷ নেওয়া যাইতে 
পারে যে, যিশুধুষ্টের জন্মাবার ছুই শত বৎসর আগে হইতে ছুই শত বৎসর পর পর্যন্ত পালি 

ভাষ| গড়িয়! উঠিয়াছে। কোন্ জায়গায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাজানি না। বোঁধ হয়, দক্ষিণ 
দেশে _অন্ত্রদেশে ) সে দেশের রাজধানীর নাম ধান্তকটক ছিল-_যাহাকে আমরা অমরাবতী 

বলি; যেখান হইতে অনেক ভাল ভাল পাথরের কাঁজ বাহির হইয়াছে । ভারতবর্ষে 

অনেক অমরাবতী আছে,-এ অমরাবতীর নাম নূগতন। একট! বন ছিল--জঙ্গল টঙ্গল 
হইয়। গিয়ছিল। এক শত বৎসর আগে একজন জমিদার সেখান হইতে পাথর লইয়৷ একট। 
নগর তৈরী করেন। জমিদার সে নগরের নাম রাখেন অমরাবতী ॥। সেই অমরাবতী অর্থাৎ 
গ্রাচীন ধান্যকটকে পালিভাষ|র উৎপত্তি হয়। এই প্রাচীন ধান্তকটকই অন্ধদেশের প্রথম 

রাঁজধানী। পাইটানা অথবা প্রতিষ্ঠান এবং বিলবাইকুর, অন্ধর্দেশের আর ছুইটী রাজধানী 

ছিল। কিন্তু আদত বা মূল জায়গ। ছিল ধান্তকটক । 
ষাহা হউক, পালি ভাষ। লইয়৷ আমাদের কথ! নয়। আমাদের কথ, বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় 

বক্তৃতা করিয়াছেন, কোথায় করিয়াছেন। দেখিতে গেলে বুদ্ধদেবের বাঁড়ী গোরক্ষপুরের 
উত্তরে নেপাল-প্রান্তে। সেখানে তিনি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। তীর বক্তৃতার 

সীমা এক দিকে অঙ্গরাজ্য-যার রাজধানী চম্পনগর বা ভাগলপুর; আর এক দিকে 

শ্রাবস্তী--লক্ষৌ হইতে ছুই শত মাইল উত্তরে। আর একট! সীম! হইতেছে গা, আর একট! 

সাঙ্কা্ত । মথুরায় তিনি বন্কৃত! করিয়াছেন কি না, জানি নাঃ তবে তার শিষ্যেরা অনেকে 
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মথুরাঁয় বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রাবন্তী হইতে গযা_ইহার মধ্য অনেক জায়গায় তিনি ব্তৃত। 

করিয়াছেন। তা ভিতরে যেটুকু বেহারে-গয়া, রাজগৃহ, বৈশালী, পাবাপুতী, কুশীনগর ; 

কোশলে_ কাশী, আাবস্তী, সাকেত, সাস্কাপ--এখন এইটুকুতেই আটটী বিহারী ভাষা মাছে ; 

তা ছাড়া মিথিলার ভাষা! আছে, অযোধযার অনেক ভাষা আছে; এখনও আছে, তখনও ছিল। 

এ সম্বন্ধে একটী বিষয় বোঝার দরকার । এখন নানারকম গতায়াতের সুবিধা হইয়াছে-_ 

রেলওয়ে আছে, নৌক1 আছে, টানার আছে, গাড়ী ঘোড়া মটরকার হইয়াছে, এখন ভাঁষ। 

অনেকট। এক হইয়। গিয়াছে ৷ ব্যবহারের জিনিষ যেমন এক হইয়া গিয়াছে, তেমনি ভাষাও 

এক হইয়। গিয়াছে । সে কালে তাহ ছিল নাঁ_সে কালে ছিল যোজনান্তর ভাঁ।, চারি ক্রোশ 

অন্তর ভাষা । কলিকাতাঁর লোঁকের ভাষ। কলিকাতাঁর চাবি ক্রোশ তফাতের লোক বুঝিতে 

পারিত না। এমনি করিয়। এ-পাঁড়ায় ও-পাড়ায় ভিন্ন ভাষা! ছিল। সে কালে এহ ভাষ! 

ছিল, বুদ্ধদেব এত লোককে কি করিয়া এক ভাষায় বুঝাইতেন, এ প্রশ্নের সমাধান হয় ন1। 

সমাধান করিতে গিয়া কার্ণ সাহেব একটা কথ বলিয়াছিলেন, সেটাও মঙ্গার কথা ।-_বুদ্ধদেব 

যে জেলায় যাইতেন, সেই জেলারি ভাষায় বক্তৃতা করিতেন । জেল! কতগুলি ছিল, জানি ন; 

ডাঁয়েলেক্ট কি, ভাঁও জানি না); ডিষ্টিক্ট ডায়েলেক্টে বক্তৃতা করিতেন বলিলে বেশী খবর 

পাওয়া গেল না। ইহার চাঁইতে বলিধা দেওয়া ভাল,-“জানি না; বলিতে পারলাম ন।” 

তবে রাজগৃহ, খৈশালী, কপিলবাস্ত, শাবস্তী, কৌশান্বী, এই সকশ নগরের লেকে পরম্পরের 

তাঁষ। অনেকটা! বুঝিতে পারিত । নগরে নগরে যাতায়াতের দরুণ পরস্পরের সম্পর্কে অনেক 

জিনিষ তাঁদের জানা থাকিত। পাড়াগারে তাহা থাকিত ন|। সেখাঁণে গিয়া কি করিয়া তিনি 

বক্তৃতা করিতেন? পাঁড়াগায়ে রীতি ছিল, যেখানে চাষবাস হয়, সে সব জায়গায় বৌদ্ধ 

ভিক্ষুদের টুকিতে দেওয়া হইত না। যেমন ন), নর্তকী, গাইয়ে, বাজিয়ে, ইত্যাদি । কোন 

গ্রামে গেলে গ্রামের লোককে কাজকর্ম ফেলিয়!, ইহাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে মিশিয়! 

থাকিতে হয়, চাঁধ-বাঁস হয় না। নেইরূপ বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা গ্রামে গেলে গ্রামবাসীর! কাজকর্ম 

বন্ধ করিত; তাহারা গ্রামের ভিতর গিয়া ধর্মের বক্তৃতা করিতেন। গ্রামের লোকের কাজকর্ম 

বন্ধ হইয়! যাইত। তাই ভিক্ষুদের গ্রামে চকিতে দেওয়া হইত না) এ কথ চাঁণক্যের পুথিতে 

লেখা আছে । পূর্বে যাহা! বলিয়াছি, এই কয়টা নগর পরস্পরের, ভাষা এক রকম করিয়! 

বুঝিত। তাহার যে ভাষায় কথা কহিত, সে ভাষার শিলালেখও বড় একটা পাওয়! যায় না। 

অনেক কষ্টে একটী ছোট্ট শিলালেখ বাহির হইয়াছে; কোথায় সেটি পাওয়৷ যায়? সেটি 

পিগ্রাহাঁয় পাওয়া যায়। পেপিস লাহেব তার জমিদারিতে একট। প্রকাও সুপ ভাঙ্গিয়া, তাহার 

ভিতর হইতে একট! বড় পাথরের সিদ্ধুক পাঁন। সিদ্ধক খুলিয়া অনেক কৌট। পাওয়া! যায়-_ 

একটা স্ষটিকের কৌটা, আর একট! পাথরের কৌটা পাওয়৷ যাঁর। পাথরের কৌটায় বুদ্ধদেবের 

অস্থি ছিল, ছাঁই ছিল! সেই ছাই লইয়া নানারকম মতামত আছেঃ তন্মধ্যে ছুইটি মত প্রধান। 

, একটা মত এই,_বুদ্ধদেব ঘখন মরিয়। যান, কুশীনগরে ডান হাত গালে দিয়! মরেন, সে সময় 
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তাহাকে দাহ কর! হয়, সংকার করা হয় । সৎকার ষে ছাই হয়, তাহা আট ভাগ করিয়। আট 

জন রাজ! লইয়া যান। এক ভাগ শক্যেরা পায়; অশোক রাঁজা তার সাত ভাগ লই! 

গিয়া চুরাশী হা্গার ভ্তপ করেন। ইহার মধ্যে এখন ১৬৫ টা নেপালে আছে। তার মধ্যে 
পাঁচটা ঠুনো৷ চৈত্য অর্থাৎ স্থুল চৈত্য, আর বাকী সান্ত চৈত্য অর্থাৎ ছোট চৈত্য । অশোক রাজা 

শাক্যদের ভাগের ছাই তুলিয়া! লইয়৷ যাঁন নাই, তাহা যথাস্থানে ছিল। পেপিস সাহেবের 

জমিদারি হইতে তাই বাহির হইয়াছে । অনেকে বলেন, পেপিম সাহেবের জমিদারিতে 

যে পিন্ধুক বাহির হইয়াছে, সেই পিস্ধুকির কৌটার ভিতর যে ছাই ছিল, তাহাই হইতেছে 

আসল ছাই-_শাক্যদের ভাগের ছাই; অনেকে বলেন,তা নয়। কিন্তু বুদ্ধদেবের 
নির্বাণের কিছু দিন পরে শ্রাবন্তীর রাজ। বিরূঢ়ক শাক্যদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একট। 

হত্যাকাণ্ড করেন এবং শাঁক্যদের মৃতদেহের সৎকার করিয়, সেই ছাই পেপিস সাহেবের 

জমিদারিতে পুতিয়। রাখেন। সেই ছাই এখন বাহির হইয়াছে । কথাটি কত দূর বিশ্বাস- 

যোগ্য, তাহ! জানি না । 

যাহ।ই হউক, ছাই বুদ্ধের নিজেরই হউক বা তাহার জ্ঞাতিদেরই হউক, যে শিলালেখটি 
পাওয়। গিয়াছে, সেটি একটি বাক]মাত্র (956170917০9) 1. পাথরের ( কৌটার ) উপর যে লেখ 

আছে, সে লেখটি বুদ্ধদেবের নির্বাণের ২০২৫ বসরের মধ্যে লেখা, এটা দ্বীকার করিতে 

পারা যায়। তার অক্ষরগুলি অশোকের অক্ষর হইতে অনেক পুরাঁণ। সে শিলালেখটি এই, 

ইয়ং সলিলনিধনে বুধস ভগবতে সফকিয়নং সুকিতিভতিনং সভগনিকনং সপুতদলনং |” 

অর্থাৎ এই যে শতীরনিধান অর্থাৎ ছাই বা হাঁড়গোঁড় ভগবান্ বুদ্ধের, শাক্দের, ভাই 

ভগিনী ও স্ুত দারার সহিত। 
যাহা হউক, এই ছাইটা যে বুদ্ধদেবের বা তার জ্ঞাতিদের, তা নিশ্র । যেখানে লেখা, 

সেটা কোটার চারি পাশে আটা, গোল হইয়৷ গিয়াছে । কোঁথ হইতে পড়৷ আরম্ভ হইবে, 

তাহা নিয়] নানারকম মতামত আছে। এটা ষে সময়কার ভাষা, তাহাতে বলিতে পারা ধায়, 

ভাঁষাটি চমৎকার; ইহার ভিতর একটিও সংযুক্ত বর্ণ নাই, সংযুক্ত অক্ষরের নাম নাই। আর 
ট, 5, ড, ঢ, শ, ষ, হ, ক্ষ নাই। সুতরাং সংস্কৃত হইতে ভাঙ্গিয়া যে অসংখ্য বুলি (1819০) 

হইয়াছে, এ ভাষাঁটী তাহারই একটা । এ ভাষাটিকে আমরা! মনে করিতে পারি, সে সময়কার 
ভাষা । আর একটা আশ্চরধ্য রকম উদাহরণ আমরা পাইয়াছি, বুদ্ধদেবের জম্মাবার কিছু 
পূর্বেই হউক, কিংবা কিছু পরেই হউক। 

আপনার! জানেন, মহাভারতের সময় মগধদেশে জরাসন্ধ নামে এক রাজ! ছিলেন । ভীম 

তাহাকে মারিয়া ফেলিলে তাহার ছেলে সহদেব মগধের রাজা হন। তাহার বংশে এই 
রাজত্ব বছ শত বর্ষ থাকে । বুদ্ধদেবের জন্মের কিছু পূর্ব সেই বংশ ধ্বংস করিয়! শিশুনাগ 
মগধে রাজা স্থাপন করেন। বুদ্ধদেব খন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মগধ দেশে রাজা তিনিই । 
শিশুনাগ সম্বন্ধে একটা ভাষার কথ। আছে। | 
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পয়তে হি মগধেষু শিশুনাগে! নাম রাজা; তেন ছুরুচ্চারান্ অক্টো বর্ণান্ অপাস্ত 

স্বাস্তঃপুর এব প্রবস্তিতো নিয়মঃ। টকারাদয়স্তত্বারো৷ মুদ্ধন্তাঃ তৃতীয়বর্জং উন্মানসত্রয় 
ক্ষকারশ্চেতি |” মা 

শুনা যায়, মগধদেশে শিশুনাগ নামে এক রাঁজ। ছিলেন। তিনি আপনার অন্তঃপুরে 

(0০7 নিয়ম প্রবস্তিত করিয়াছিলেন যে, যে আটটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়, তাহা 

বর্ণ মাল! হইতে তফাৎ করিয়! দিতে হইবে। যথা--ট, ঠ, ট, ৭, শ, ষ, হ আর ক্গ। 

আরও--“শ্রয়তে হি শ্রসেনেধু কুবিন্দো নাম রাঁজা। তেন পরুযসংযোগ!ক্ষরবর্জ্ং 

অস্তঃপুর এবেতি |” ইত্যরি। শুরসেন অর্থাৎ মথুরায় কুবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। 

তিনি অন্তঃপুরের মধ্যে নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে সকল সংযুক্ত অক্ষর কর্ণকঠোর 
হয়, তাহাদের বাবহার চলিবে না। 

সংস্কৃত হইতে সহজ করিয়া নিম্ন যে সময় অনেক প্রাকৃত হইয়াছে, সে সময় একটী ভাষা 

হইয়াছে শাকাদের দেশে,_যাহাতে একটাও সংযুক্ত বর্ণ নাই ; শ, ষ, ক্ষ নাই; ছুই একটা 
যুক্ত বর্ণ হইলেও মেগুলি অসংযুক্ত বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি। অসংযুক্ত বর্ণ ককারাদি 

হকারাস্ত। তাহা হইলে এ রকম একটা! ভাষা ছিল, সে ভাঁষ! আমরা বুদ্ধদেবের ভাঁষ| বলিয়া 
নিতে পারি।' তাহার উদ্াহরণের মধ্যে এই একটী বাক্যমাত্র পাইয়্াছি। আর এই 
একটা খবর পাইলাম, এটা বিশ্বাসযোগ্য । কেন না, রাজশেখর সমগ্র আধ্যাবর্তে প্রায় ১১ শত 

বৎসর আগে প্রবলপ্রতাপ লোক ছিলেন। রাজশেখরের নাম আপানার! সকলেই জানেন; 

তাহার কাব্যমীমাংসায় এই সকল কথা আছে। 
এই ছুইটী প্রমাণ ছাড়। বুদ্ধদেব কি তাঁষাঁয় কথাবার্তা বলিতেন, তা জানি না। কিন্ত 

জানি না বলিলে ত হইবে না; তিনি বক্তৃতা ত করিতেন। অশোকের আগে এবং অশোকের 

সময়ে অনেক শিলালেখ আছে,--কতকগুলি পাথরের থামে, আর কতকগুপি আছে পর্বতের 

গায়ে। সেগুলি আবার আশ্চর্য্য ব্যাপার; সব প্রায়ই এক জিনিষ--এগুলি ঠয়ারী হইত 

অশোক রাজার দপ্তরে। সেখান হইতে গিয়। যে জাপগায় পৌছিত, সেখানকার উচ্চারণ, 

সেখানকার বানান, সেখানকার বোল ( ইডিয়ম ) বদল হইত । খাইবার পাশে ছুইখাঁনি এক 
রকম, আর উড়িষ্যা কলিঙ্গদেশে ছইখানি আর এক রকম; তাহাদের, ভাষা এক, প্যারাগ্রাফ 

এক 7 শুধু বানানের তফাৎ-এখাঁনে প, ওথানে প্র একটু তধ্ধাৎ। সুতরাং এট! মনে 

করিতে হইবে, বাজভাষ।-_কোর্টভাষা ; সেটা একটু বদল করিয়! লইলে ভিন্্ ভিন্ন প্রদেশে সে 

'আজ্ঞাপত্র বুঝ! যায় ও চলে। বুদ্ধদেবের সময়কার শিলালেখ পাওয়া গেল, অশোক রাজার 

সময়েরও পাওয়া গেল। অশোক রাজা ও বুদ্ধদেবে আড়াই শত বৎসরের তফাৎ; সুতরাং 

অশোকের ভাঁষ! বুদ্ধের ভাঁষা বল! ঠিক নয় । 
সংস্কৃত বরাবর ছিল। আপনারা অব্্ত অনেকে শুনিয়াছেন, অনেকে বিশ্বাস করেন এবং 

, এক জন খুব জোর গলায় বলিয়াছেন যে, যেই বৌদ্ধধর্ম প্রচার আরম্ভ হং 1, অমনি সংস্কৃত 



৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [য় সখা 

ঘুমাইল। তাঁরপর সংস্কৃত জাগিল, সাঁত শত বৎসর পরে। এ কথা তখন অনেকে খুব 

বলিতেন ; আমাদের দেশে প্রত্ততত্ববিদ্ বাহার আছেন, তাহারাও এ কথ! বলিম়্াছেন। কিন্তু 

এ কথাটা একেবারেই সত্য নয়। সংস্কৃত ঘুমায় নাই। যদ্দ সংস্কৃত ঘুমাইত, তবে ব্রাহ্মণ জাতি 
লোপ হইত। কিন্তুসে জাতি বরাবর জাগিয়া আছে। তার পর আমি সাহিত্য হইতে 
দেখাইয়! দিয়াছি যে, এই সাত শত বৎসর ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে সংস্তে অনেকগুলি বড় বড় বই 

বাহির হইয়াছে-_পাণিনির ব্যাকরণ, পতগলির মহাভাষ্য, কৌটিল্র সুত্র, মহাঁভীরত ও 

রামায়ণ ( যে ভাৰে এখন পাইতেছি ), ভরতের নাট্যশাপ্র, বাৎ্স্তায়নের কামশাজ্স, বৎ্গ্তাঁয়নের 

স্ায়ভাষ্য ইত্যার্দি। এই সময় বৌদ্ধেরাও সংস্কৃতি অনেকে বই লেখেন। জৈনেরাও অনেক 

সংস্কত বই লিখিয়াছেন। তারপর পুরাঁণ-সন্বন্ধে অনেক কথ! এই সময়ে আলোচনা হইয়াছে। 

স্থুতরাং সংস্কৃত ঘুমায় নাই; বরং তাহার ক্রিয়া অধিক হইয়াছে । এই সাত শত বৎসরের 

প্রথম তিন চারি শত বংসর সংস্কৃত ভাষাকে মার্জত করিবাব বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে; সে চেষ্ট 

এই বাকরণশান্ত্র। পাণিনি, কাত্যায়ন, বররুচি, ঝাড়ি, শকবন্দী, পত্ঞজলি। এই কয় 

জনের নাম করিলাম ; আরও অনেক নাম আছে। যে সময় এক দিকে বুদ্ধদেবের দল 

বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া বেড়হিয়াছে, সে সময় ব্রাহ্মণের! সর্বপ্রযত্ধে যত ' সংস্কৃত বই ছিল, 
কাটিয়া কুটিয়া পরিফার করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন। এক জন হ্ুই জনের চেষ্টা নয়; 

তাহাদের সম্প্রদায় ছিল, তীহ।রা রংশানুক্রমে ব্যাকরণ তৈরি কারয়াছেন। তাই যদি 

হইল, তবে পাণিনির পুর্বে যে আর্য ব্যাকরণ ছিল, সংস্কৃত ঝাকরণ ছিল, পাণিনি যখন 

সবত্রের পাঠ পরিক্ষার করিলেন, কি রকম করিয়া করিলেন? তিনি পূর্ব পুর্ব ব্যাকরণকারদের 

মত, তাহাদের নাম তুলিয়া, হয় খণ্ডন করিলেন, নয় নিলেন । 
পাণিনির সঙ্গে বুদ্ধদেবের এক শত বৎসরের তফাৎ্। পাণিনি হইয়াছেন ৪৫০--৫০০, 

আর বুদ্ধদেব ৫০* থেকে ৫৪৩ খুঃ পুঃ। ইহার আগে কি ছিল? ইহার আগে একখানি 

ব্যাকরণের কতকট। সন্ধান পাইয়াছি ;--সেথানি শাকটায়ন ব্যাকরণ। পাণিনির তিন শত 

বৎসর আগে শাকটায়ন বাকরণ তৈরি করেন। শাকটায়নের পরিচয় এইমাত্র দেওয়। আছে 

যে, তিনি হইতেছেন শ্রুতকেবলিদেশীয় । শ্রতকেবলী--মহাঁবীরের নিকট না শুনিয়া, তাহার 
শিষ্যদের কাছে শুনিয়া যিনি কেবলী হইয়াছেন; ইহাই হইতেছে শ্রুতকে বলীর অর্থ; শ্রুত- 

কেবলিদেশীয় মানে শ্রুতকেবলী হইতে একটু কম। তা যাঁদ হয়, তাঁহা হইলে শ্রুতকেবলী 
শাকটায়ন বর্ধমানের শ্রুতকেবলিদেশীয় হইতে পারেন না। কেন না, বর্ধমান, পাণিনির সময় 

হইতে ৫০৬০ বমর আগে হইতে পারেন। তাহার মধ্যে শ্রতকেবলী হইতে পারেন; কিন্তু 
শ্রুতকেবলিদেশীয় হইতে পারেন নাঁ। তাহা হইলে বলিতে হইবে এই যে, শাকটায়ন পার্থনাথের 

শ্রতকেবলিদেশীর । এই পার্খনাথ, বর্ধমানের ২০০২৫* বৎসর আগেকার লোঁক। 

তাঁহার বাড়ী কাশীতে ; তিনি ৩০ বদর বয়সে সন্ন্যাসী হন--হইন়া নানা দেশে ঘুরেন। 

তার ২০২৫০ বর পরে ব্্ধমান। তিনি টবশালীতে জন্মেন এবং ৩০ বৎসর পরে সন্ন্যাসী 



সন ১৩৩৩] বুদ্ধদেব কোন্ ভাবায় বন্ত.তা করিতেন ? ছি? 
হইয়া জৈনমন্দিরে থাকেন, সেখান হইতে গিয়া রাঁঢ়ে ১২ বৎসর থাকেন। বর্ধমানের 
শ্রুতকেবলিদেশীয় হইতে গেলে তীহার নির্ব্বাণের অন্ততঃ ১০০।১৫০ বৎসরের পর না হইলে 

হয় না। তাহা হইলে শাকটায়ন পাঁণিনির তুল্যকাঁলে হইয়া পড়েন। কিন্ত শাকটায়ন 
পাণিনির অনেক পুর্বে । পাঁণিনি শাকটায়নের স্থত্র উদ্ধার কৰিয়াছেন। এখন দক্ষিণদেশ 
হইতে একখান! শাকটায়ন ব্যাকরণ প্রকাঁশ হইয়াছে । তাহাতে পাণিনি যাহা উদ্ধার 

করিয়াছেন, তাহা আছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞের বলেন, উহ আসল শাকটাঁক়ন নহে; সেই 

শাকটায়ন অবলম্বন করিয়া আঁর কেহ বই লিখিয়াছে। ঘাহাঁই হউক, দক্ষিণের শাকটায়ন 

পুরাণ শাকটায়ন হউন, আর নাই হউন, শ।কটায়ন যে পুর্বেকার একজন ব্যাকরণকার, সে 

বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাকটায়নের মত, আরও কয়েকজন ব্যাকরণকারকে পাণিনি উদ্ধত 
করিয়াছেন। স্থতরাং পাঁণিনির পুর্বেও সংস্কৃত ভাঁষা ছিল এবং ব্যাকরণও ছিল। তাহাদের 

ব্যাকরণ কাট্াট করিয়। পাঁণিনি সংস্কৃত বাঁকরণ লিথিয়াছেন। 

পাণিনির যে ব্যাকরণ, তাকে আমর] সংস্কৃত ভাষার ব1করণ বলি। তাঁর একট বিশেষ 

নাম দিতে গেলে আমরা সংস্কৃত শব ব্যবহার করি । পাণিনি কিন্ত নিজে 'ভাষা' শব্দই 

ব্যবহার করিয়াছেন, 'সংস্কৃত ভাষ' ব্যবহার করেন নাই । পাণিনির ব্যাক্রণে কিন্ত আর একট! 

ভাষার বহু উল্লেখ আছে; তাঁহাকে বলে ছান্দস্ ভাঁষা। উহাকে বেদের ভাষা বলিতে 

পারি কি না, জানি না। কেন না, ছান্দসের মধ্যে খকের জন্ত স্বতগ্ৰ সুত্র আছে, যজুর জন্ত 

স্বতন্ত্র স্তর আছে, ব্রাহ্মণের জন্ত স্বতন্ত্র সুত্র আছে, মন্ত্রের জগ্ঠ ন্বতগ্ব সুত্র আছে। তাহা হইলে 

খক্, যজু, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র ইহা! ছাড়া দে কালে আর একটা ভাষা ছিপ, এই ভাষাট। ছান্দস্। 

আমার বোধ হয়, ব্যাস এই ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াছেন। 

ব্যাসের ভাষা অনেকটা পাঁণিনির কাছাকাছি। ট্বাদক ভাবার ছন্দ ভাঙ্গিয় বরাবর 

চলিয়া আসিতেছিল। পাণিনির ব্যাকরণের ভাষা, যাহা পাণিনি বাধিয় দিয়া গেলেন, 

তাহা পরিক্ষার করিয়া দিলেন পতঞ্জলি। পতঞ্জলির উপর পাণিনির প্রভাব ছিল। পতঞ্জাণর 

আট শত বৎসর পরের বৌদ্ধরা বলিলেন, __আমর! ভাপ সংস্কৃত লিখিব, পাণিনিকে নিব-ব্যাড়ি 

কিংবা পত্ঞ্জলকে নিব না; সব জিনিষই পাণিনির সুত্র হইত বাহির করিব। সেজন্ত 

তাহাদের দরকার হইল টীকা কর! । তাহার পাঁণিনির সুত্র ও কাত্যায়নের বান্তিক নিয় তাহারই 

উপর টীক। করিতে লাগিলেন । সেই টাকার নাম কাঁশিকা; টাকাকাঁরের নাম জয়াদিত্য ; 

তিনি টীক। শেষ করিয়। যান নাঁই, শেষ করিলেন বাঁমন। ছুই জনেই বৌদ্ধ। কাঁশিকার 

আবার একজন টীক। করিলেন; তাঁর নাম “কাশিকা বিবরণপঞ্জিক” ; সেটা বৌদ্ধদের লেখা-_ 

পতঞ্জলিকে ছাটিয়া ফেলিয়! শুধু পাঁণিনি ও কাত্যায়নের উপর টাকা । এই রকম করিয়া 

বৌদ্ধেরা পাপিনির অনেক টীকা করিয়াছেন। কেন বৌদ্ধদের নৃতন করিক্া' পাণিনির টাকা 

করা দরকার হইল, জানি না। বোধ হয়, তাহাদের সমাজের যে অবস্থা ছিল, তাহাতে 

তাহাদের দরকার হইয়াছিল। তাহার! একখানি বই--.ছোঁট সংস্কৃত ব্যাকরণ- লিখা ইয়াছেন, 
১৩ 
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তার নাম ভাষাবৃত্তি, গ্রন্থকার পুরুষোত্তম। তাহাতে ছন্দঃন্থত্র নাই। মন্ত্র ব্রাহ্মণ ছন্দের 

ষতগুলি সুত্র ছিল, তাঁহা বাদ দিয়া সে বইখাঁনি লেখ হইয়াছে। 
পাণিনির পাঁচ ছয় খত বৎসর পরে বৌদ্ধেরা খাঁটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন। 

এই সকল বইয়ের মধ্যে অশ্বঘে!ষের দুইখনি মহাকাব্য প্রধান। একখানির নাম বুদ্ধচরিত, 

আর একখানির নাম সৌন্দরনন্দ। প্রথমখানি বিলাত হইতে কাউয়েল সাহেব সম্পাদন 

করিয়াছেন, দ্বিতীয়খানি আমি বিবলোঁথিকাঁয় সম্পাদন করিয়াছি । এ সংস্কৃত ঠিক 

পাঁণিনির সংস্কৃত নয়, অনেক অ-পাণিনেয় প্রয়োগ আছে এবং অনেক গ্রয়োগই ভাষ্যবিরুদ্ধ 

অর্থাৎ পতঞ্রণির অনুমোদিত নয় । 

কিন্তু অশ্থথোষ কোন্ ভাষায় বই পিখিয়াছেন, সেটা ত আমাদের কথ! নয়। বুদ্ধদেব কোন্ 
ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তাহার চেলার! কোন্ ভাষায় সেই সকল বস্তৃতা লিখিয়াছেন, 
সেইটাই হইতেছে আমাদের আজিকার বক্তুতার বিষয় । পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ভাষায় বক্তৃতী করিয়াছেন,_এইটাই কার্ণ সাহেবের মত। কিন্ত 

সেটা কি সম্ভব? কলিকাতার লোক কি ঢাকার ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে, ন৷ ঢাকার. 

লোক কলিকাতার ভাঁষায্প বক্ত,তা করিতে পাঁরে ? তবে সাঁবধাঁন হইয়া রক্ত তা করিলে, এমন 
ভাষায় বক্তৃত। করা যাঁয় ষে, সার! বাঙ্গালার লোক বুঝিতে পারে । বুদ্ধদেবও বোধ হয়, সেইরূপ 

ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন। তীহার ভাষা চম্প! অর্থাৎ ভাগলপুর হইতে শ্রীবন্তী অর্থাৎ 

বলরামপুর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের লোকেই বুঝিতে পারিত। 

কিন্ত সে ভাষায় কেহ তাহার বক্তৃতা লিখিয়! লয় নাই। তখন সর্টহাণ্ড টাইপিষ্টও ছিল 

না, ছাপাখানার মামলাও ছিল না। লেখার উপকর্ণ,-- এখন যেমন সন্ত কাগজ হইয়াছে, 

তাহাও ছিপ না। সুতরাং তাহার বক্তৃতাগুলি শুনিবার অনেক পরে, তাঁহার চেলার৷ আপনার 

মনে বুঝিয়। লিখিয়াছে; যে যে ভাষায় পারিয়াছে, সে সেই ভাষায় লিখিয়াছে। কারণ, 

আমর! দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত ভাষায় যে ছন্দে একটি কবিতা আছে, ঠিক সেই ছনে। 

পাঁলিভাষাঁতেও সেই কবিতাটি আছে এবং প্রাকৃত ভাষাতেও সেই ছন্দে সেই কবিতাটি আছে। 

এইরূপ ধন্মপদ নামে যে বইখানি আছে, তাহা একটা সংস্কৃত, একটা পালি এবং একটা 

প্রাকত--তিন ভ।ষাতেই পাঁওয়। যাঁয়। এখন এই যে তিনটা জিনিষ, ইহাকে তিনট! ভিন্ন 

ভাষা বলিব কি? 

আমার বোধ হয়ঃ না বলাই ভাল । আমরা উহাকে পাঠ বলিব। এবং তাহার প্রমাণও 

আছে। ভরতের নাট্যশান্ত্রে ১৭ অধ্যায়ের ২৫ ক্লোকে আছে,-- 

ভাঁষা চতুর্বিধ! জেয়। দশরূপে প্রয়োগতঃ | 

সংস্কতং প্রা্কতং চৈব তত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে ॥ 

অর্থাৎ ভাষা চার রকম, প্রত্যেকেরই ছুই রকম করিয়া পাঠ; একটার নাম সংস্কৃত, আঁর 

একটা পাঠের নাম প্রা্কত। চারিটা ভাঁষা কি? তাহা ২৬এর শ্লোকে আছে: 
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অভিভা যার্ধ্যভাঁষ৷ চ জাতিভাষ! ততৈৰ চ। 

তথ৷ জাত্যন্তরী টব ভাষ! নাট্যে প্রকীর্তিত। ॥ 

অর্থাৎ ভাষ। চারিটি,__অভিভাষ।, আর্ধ্যভাষা, জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষা। অভিভাষ! 

কাহাকে বলে ১ অভিভাষা তু দেবানাং। . আর্ধ্যভাঁষা কাঁহাকে বলে ?-_আর্ধ্ভাঁষ! তু 

ভূভুজ|ম্। এই ছুই ভাষার লক্ষণ কি? | 
সংস্কৃতপাঠসংযুক্তা সম্যক্ গ্রাম ্রতিষ্ঠিতা। 

অর্থাৎ উহাতে সংস্কত পাঁঠই বেশী এবং বড় বড় গ্রামে উহা প্রতিষ্ঠিত। জাতিভাম! 

কাহাকে বলে ?-- 

" বিবিধ। জাতিভাঁষ। চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা। । 

শ্রেচ্ছশব্দোপচার। চ ভারতং বর্ষমা শ্রিতা ॥ 

অর্থ।ৎ জাতিভাষা বিবিধ, তাহাতে অনেক আজরেচ্ছশব্দ থাকিবে। কিন্তু সে ভাষ। 

ভারতবর্ষেরই তাষ!। জাত্যন্তরী ভাঁষা কাহাঁকে বলে 1-- 

অথ জাত্যন্তরী ভাষ। গ্রামারণ্যপশৃষ্তব৷ | 

নানাবিহঙ্গজা চৈব নাট্যধন্িপ্রয়ৌগজা ॥ 

জাত্যন্তরী ভাষ। গ্রামে পাঁওয়! যায়, বনে পাঁওয়! যায়, পশুদের মধ্যে পাওয়া যায়। এমন 

কি, বিহ্ঙ্গদের মধ্যেও পাওয়া যায়। জাঁতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার লক্ষণ কি? 

জাতিভাষা শ্রং পাঁঠ্যং দ্বিবিধং সমুদাহৃতং। 

সংস্কতং প্রাক্কতধৈঃব চাতুর্বপ্যসমা শ্রয়ম্॥ 

অর্থাৎ জাতিভাঁষ1 ও জাত্যস্তরী ভাষার ঢুইর্ূপ পাঠ আছে; এক সংস্কৃত, আর প্রাকৃত। 

ইছু। চাঁরি বর্ণের মধ্যেই চলে। ৮ 
মোট।মুটি এই সকল কথ! বলিয়া, নাটকে কোথায় সংস্কৃত ও কোথায় প্রাকৃত পাঠ দিতে 

হইবে, ভরতনাট্যশাস্ত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। বক্তৃতা বাড়িয়া! যায় বলিয়া, সে 

কথ আমি আর উল্লেখ করিব না| ধাঁহাঁদের ইচ্ছ! হয়, তাহারা ভরত-নাট্য-শান্ত্রের সতের 

অধ্যায়ের এক ত্রিশ হইতে তেতাল্লিশ পর্য্যন্ত তেরটি কবিতা পড়িয়া লইবেন। তরত-নাট্যশান্ত্রের 
চুয়াল্লিশ কবিতা কি বলে শুনুন, 4 

ন বর্ধরকিরাতান্ধ,দ্রবিড়াদ্যান্ন জাতিষু। 

নাট্যধোগে তু কর্তবাং কাব্যং ভাষাসমাশ্রয়ম্ ॥ 

অর্থাৎ বর্ধর, কিরাত, দ্রবিড়াদি জাতির ভাষ! লইয়া কাব্য করিবে না । কেন না সে সমস্ত 

ভাষ! বোঝ! যাঁয় না। পুর্বে জাতিভাষার কথা বল! হইয়াছে; তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ 
জাতির ভাষ। লইগ। কাব্য হইতে পারে ?. এ সম্বন্ধে তরত-ন।ট্যশাস্ত্র বপিতেছেন (১৭ 

' অধ্যায়, ৪৮ শ্লোক )1- 
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মাগধ্যবস্তিয়। গ্রাচশূরসেন্তদ্বমাগধী | 

বাহলীক। দাক্গিণ্যাত্য। চ সপ্ত ভাষাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥ 

অর্থাৎ মাগধী, অবস্তিয়া, প্রাচ্য, শূরসেনী, অর্দমাগধী, বাহ্লীকা, দাক্ষিণাতা|। এই 

সাতটি ভাষা অর্থাৎ জাতিভাষা। আবার, 

শবরাভীরচণ্ডালসচরদরবিড়াড্রজ]। 
হীন! বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা নাটকে স্থৃতা ॥ 

অর্থাৎ শবর, মাভীর, চণ্ডাল, সচর, দ্রবিড়, গুদ্র, ইহাদের ভাষাও বুনে! লোকের ভাষা, 

নাম বিভাঁধা। তাহা হইলে বুঝ! গেল যে, জাঁতিভাষ__মাঁগধী, আবন্তী, প্রাচ্যা, শুরনেনী, 
অর্দম[গধী, বাহলীক। ও দাক্ষিণাত্যা, এই ভাষাগুলিই প্রশস্ত। আর শবর, আভীর, 
চণ্ডাল, সচর, দ্রবিভ়, ওডু ও বুনোদের ভাঁষ। গ্রশস্ত নয়; তবে দরকার হইলে ব্যবহার করিতে 
হইবে। কিন্তু বর্ধরাঁদি কয়েকটি জাতির ভাষা একেবারেই বাবহার হইবে না। 

এ সব হইল জাতিভাষ! ও জাত্যন্তরী ভাষা । ইহারও ছুইরূপ পাঠ--সংস্কৃত ও প্রাকৃত । 

আর তাহা হইলে দীড়াইল এই, শৌরসেনীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে, 

মাগধীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে, আবস্তীর সংস্কৃত পাঠ ও আছে, প্রাকৃত পাঠও 

আছে,; এইরূপ সব জাতিভাঁষা ও জাত্যন্তরী ভাষার সংস্কৃত ও প্রাকৃত, ছুইরূপই পাঠ আছে। 

অভিভাষ| ও আর্যভাষার পাঠ সংস্কতেই অধিক। যিশুধুষ্টের জন্মের পাচ ছয় শত 
বৎসর পুর্বে আর্ধ্যাবর্তে ভাঁধার এইরূপ একটা বিভ্রাট ছিল) তাহার উপর একট। পাঠেরও 

বিভ্রাট ছিল। আমরা যেমন এখন সংস্কৃত বলিতে একট। ভাষ| বুঝি, তখন দেখিতেছি, সেক্সপ 

কেহ বুঝিত না। সকল জাতি ব| সকল দেশের ভাষাতেই ছুইট! করিয়া পাঠ ছিল। ইহাতে 
বিভ্রাট আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। ভরত-নাট্য-শাস্ত্রে বলে, বন্য পক্ষীরও ভাষা! ছিল এবং 

তাহারও দুই রকম পাঠ ছিল। 

আর একটা ব্যাপারে এই বিভ্রাট আরও বাড়িয়। গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের জন্মের এক শত 

বৎসরের পর, ছুই শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধদের ভিতরে একটা মস্ত দলাদলি হয়। অনেক 

চেষ্টাতেও সে দলাদলি মিটিল না, ছুইট। দল হইয়৷ গেল। একটা হইল থেরবাদ বা স্থবিরবাদ ; 

ইহারা বই লিখিতে লাগিলেন চলিত ভাষায় প্রাকৃত পাঠে। ইহা তিন চারি শত বৎসর 
পরে পালিতে গিয়! দাড়াইল। আর এক দল হইল মহ|সাংঘিক অর্থাৎ ইহার দলে পুরু । 

ইহারা বই লিখিতে লাগিলেন, একটা নৃতন রকম ভাষায়ঃ তাহার নাম সেনার সাহেব 

লিখিয়াছেন।--1115:50 520971 কেহ কেহ বলেন, 9815101161260 5০118001211 

কেহ কেহ বলেন, ৮91179,001711550 98115151161 কাব্যাদর্শে আমর। দেখিতে পাই, মিশ্র- 

ভাষ! বলিয়া একটা ভাষা ছিল। আমর! মহাসাংঘিকদিগের বইগুলি মিশ্রভাষায় পিখিত 

বলিয়। বলিব। একই বাঁক্যের মধ্যে কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের সুত্র মানিয়। চলে, 

আর কতকগুলি শব্ধ প্রাকতের সুত্র মানিয়া চলে। আবার কোথাও কোথাও কোন সুত্রই 
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মানে না। এ ভাষার প্রথম বই মহাবস্ত। উহা মহাসাংঘিকরের “বিনয়'। কিন্ত 
উহাতে ধর্ম, বিনয়, সুত্র, সব একত্রে মিশান আছে । বইথানি বোধ তয়, ঘলাদলির পর লেখা! 

হইয়াছিল। কিন্থ সেনার সাহেব বলেন, উহাতে যোগাঁচারসম্প্রদায়ের নাম আছে। সুতরাং 

উহা! যিশুধৃষ্টের পাচ শত বৎসর পরের লেখ! । কিন্তু আমি দেখিয়াছি, যে যে স্থানে যোগাচার 

শব্দ আছে, সে সেস্থানে উহ! যোগাচারসম্প্রদায়ের নাম নহে, যৌগ ও আচারের কথা। 

স্থতরাং সেনার সাহেবের কথ! এখানে মানিয়! চলা যায় না। আর যদি না যায়, তাহা হইলে, 
বলিতেই হইবে, দলাদলির পর এই বই লেখা হম্ন। বুদ্ধের জীবন-চরিত ললিতবিস্তর নামে 

বই ষদিও অ-পাঁণিনেয় ও ভাষা-বিরুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা, তথাপি উহার প্রতি অধাঁয়ের শেষে মিশ্র- 

ভাষায় কতকগুলি কবিতা দেওয়া] থাকে । সেই কবিতাই মূল মংস্কত অংশের গ্রমাণন্বরূপ। 

সদবন্মপুণ্ডরীক নামে আর একখানি সংস্কৃত বই আছে, উহাও এরূপ সংস্কূতে লেখা, উহারও 

প্রতি অধ্যায়ের শেষে প্রমাণস্বরূপ মিশ্রভাধার কতকগুলি শ্লোক আছে। আশ্চর্যের বিষয় 

এই যে, তাক্লামাকান মরুভূমি খুঁড়ি? সদ্ধন্মপুগডরীকের যে সকল পাতা পাওয়। গিয়াছে, 

তাহাঁতে অধায়ের গোঁড়াটাও সংস্কৃতে নয়, মিশ্রতষ|য়। রত্বসঞ্চরগাথা নামে আর একখানি 

পুথি আছে, সেখানি শতসাহজিক। প্রজ্ঞাপারমিতার সারসংগ্রহ । পেখানি সমস্তটাই মিশ্র 

ভাষায় লেখা । অনেক জায়গার ছোট ছোট শিলালেখ মিশ্রভাষায় লেখা । মিএ্রভাষার 

ছুই চাঁরিট। উদাহরণ গদোও দিতেছি, পদ্যেও দিতেছি । 

মহাবস্ত, ৫৬ পত্র।--“কল্পান শতসহত্রং সংধাবিত্বান বোধিপরিপাকং স্ুচিরস্তন্তরতনে। বুদ্ধে 

লোকশ্মিং উপপন্ো। ইথং বদিত্বান তে সংবহুপাঃ শুদ্ধাবাঁসকাঁয়িক! দেবপুত্রা মম পাঁদৌ 

শিরস। বন্দিত্বা প্রকামি ।” 

মহাবস্ত, ২৩৭ পত্র।--“অন্দশাপি মহামৌদ্গলায়ন মেঘে! মাণব। ভগবতং দীপংকরং দূরতো! 
যেন আগচ্ছন্তং দ্বাক্রিংশতীহি মঙাঁপুরুষলক্ষণেহি সমগ্বাগতমশীতিহি অনুবাঞ্জনেহি উপশোভিত- 

শরীরং অষ্টাদশেহি আবেণিকেহি বুদ্ধধর্ম্েহি সমদ্বাগতং দশহি তথাগতবলেহি বলবং চতুহি- 
বৈশরদ্যেহি সমম্'গ তং 1” 

এঁ পাতে-_. চিরস্ত চক্ষু উদপাদি লোকে 

চিরস্ত উৎপাঁদে! তথাগতানাং । 

চির্ম্ত মহাং প্রণিধে সমৃদ্ধা 

বুদ্ধ! ভবিধ্যামী ন মে চ সংশয়ঃ॥ 
এই মিশ্রভাষা লইয়াও আর একট বিভ্রাট হইল। মহাসাংঘিকেরা বলেন, বুদ্ধদেব এই 

ভাঁষাতেই বক্তৃতা করিতেন ও উপদেশ দিতিন। মহাসাংঘিকদিগেরই উত্তরাধিকারী মহাযান 

মতাবলম্বীরা বলেন, বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষাতেই বন্তৃত। করিয়/ছিলেন। তাহার প্রজ্ঞাপ।রমিতা 

নামে বইগুলি সংস্কৃভে লেখা, বহু দিন লুকান ছিল, নাগাজ্জুন পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। 

সুতরাং এ কথাটায় বিভ্রাট আরও বাঁড়িগা গেল। 
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এতক্ষণ যে সকল কথ। বলিলাম, সে সমস্ত অতি প্রাচীন কাঁলের কথা । খুষ্টীয় নবম ব| 

দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধদের মধ্যে একটা মত প্রচলিত ছিল যে, বুদ্ধদেব সর্বজ্ঞ ভাষায় ধর্ম 
উপদেশ দিয়া ছিলেন, সে ভাষায় হরি, হর, ব্রহ্মা কেহই ধর্ম উপদেশ দিতে পারেন নাই। তাহার 

ভাষা ইতর প্রাণীরাও বুঝিতে পারিত।--"এবং দ্বাদশখণ্ডেযু স্বর্ণমর্তপাঁতালেষু নানাসত্বরুতৈঃ 
সঙ্গীতিকারকৈঃ যানত্রয়ং লিখিতং * * * * * ভগবান্ সর্বজ্ঞভাঁষয়! ধর্মদেশকঃ নান্তো 
হরিহরাদিনাং |” | 

স্তরাং আমাদের দেশেও অনেক দিন হইতে একট] মত চলিতেছিল যে, বুদ্ধদেব ষে ভীষায় 

কথ। কহিতেন, তাহা সকল দেশের লোকেই বুঝিতে পারিত, ইতর প্রাণীরাও বুঝিতে পারিত। 

ইতর প্রাণীদের কথ! ছাড়িয়া! দিলেও, বুদ্ধদেব যেভাষায় কথ! কহিতেন, আর্ধ্যাবর্তে সমস্ত 

দ্বেশের লোকই তাহা বুঝিতে পারিত। সেভাষ! যে কি, তাহা জানিবার উপায় নাঁই। 

বুদ্ধদেবের সময়ে যে ভাষ! চলিত ছিল, তাহার একটি মাত্র বাক্য (১০1)6917০6) পাঁওয়। গিয়াছে, 

তাহ! পুর্বেই বলিয়াছি। তাহার সময়ে রাজবাড়ীতে ট, ঠ, ভ, 9, শ, ষ, হ, ক্ষ উচ্চারণ 

হইত না এবং সংযুক্ত অক্ষরও চলিত না। বুদ্ধদেবের নির্বাণের পর তাহার বড় বড় চেলার! 

আপনার আপনার দেশের ভাষায় স্মৃতিশক্তির সাহাযো বুদ্ধদেবের বক্তৃতাগুলি লিখিয়৷ 

রাখিতেন। ক্রমে বসরের পর বৎসর এবং শত বৎসরের পর শত বৎসর যাইতে যাইতে 

সেই লেখাগুলি কোথাও পালিতে, কোথাও প্রাকৃতে, কোথাও মিশ্রভাষায় লেখা হইল। 

তাহার পর আর্ধাবর্তে বীন্ুধৃষ্টের জন্মের সময় এক রকম সংস্কৃতে সেই বক্তৃতাগুলি লেখ। হইত। 
পূর্বেই বনিয়াছি, সে সংস্কৃত অ-পাপিনেয় ও ভাষ্য-বিরুদ্ধ। ক্রমে এই অ-পাণিনেয় ও ভাঁষ/- 
বিরুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার কি আকার হইয়াছিল, তাহার একট! উদাহরণ (দিই,_-ণতেষাং চ সশব্দ. 

বাদিনাং সুশবগ্রহবিনাশায় অর্থশরণতাং আশ্রিত্য কচিৎ বুত্তে অপশব্দ। কচিথ বৃত্তে যতিভঙ্গ 

কচিৎ অবিভক্তিকং পদং। কচিৎ ব্র্স্বরো লোপ কচিৎ বৃত্তে দীর্ঘে হম্ব। হৃস্বেংপি দীর্ঘ। 

ক্কচিৎ পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী, চতুর্থযর্থে যঠী। কুত্রচিৎ পরন্মৈপদিনাং ধাতৌ আত্মনেপদং। 

আত্মনেপদিনি পরন্মৈপদং। ক্চিৎ একবচনে বহুবচনং, বহুবচনে একবচনং। পুংগিঙ্গে 
নপুংসকলিঙ্গং নপুংসকলিঙ্গে পুংলিঙ্গং। কৃচিৎ তালব্যশকারে দত্তামুর্ধীনৌ । কচিৎ মুর্দান্যে 

দস্ত্যতালব্যৌ। কচিৎ দস্ত্যে তালব্যনুর্ধন্যৌ এবং অন্তেপি অন্ুসর্তব্যাঃ । তন্ত্রদেশকোপদেশেন 
ইতি ।” ( লঘুকালচক্র তন্ত্ররাজটীকা, 27 48 )। 

এঁ পত্রেই আরও আছে,__“এবং টাীকাকামপি সুশবাভিধাননাশায় লিখিতব্যং ময়? 

অর্থশরপৃতামাশ্রিত্য ইতি। অথ যেন যেন শ্রকারেণ কুলবিগ্ক। সুশব্দ(ভিমানক্ষয়ো ভবতি 

তেন তেন প্রকারেণ অর্থশরণতামাশ্রিতা বুদ্ধানাং বোধিসত্বানাং ধর্মশদেশন! দেশভাষাস্তরেণ 

শব্ধশাস্্রভাষাস্তরেণ মোক্ষার্থং ।” | 

অর্থাৎ আমর! ব্যাকরণশান্ত্র মানিব ন|, আমাদের মানেটা! লোকে যাহাতে বুঝিতে পারে, 

তাহাই করিয়া লিখিব। শট! কেবল অভিমান মাত্র ; ওটা ক্ষয় না হইলে মোক্ষ হইবে না। 



সন ১৩৩৩ ] বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্ততা করিতেন ? ১০৩ 

কত ভাষায় বৌদ্ধগ্রস্ব লেখ হইয়াছে, তাঁহার একটা তলিক। প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক 

হইতে দিয়া, আমি এ বক্তৃতা শেষ করিব ;-_“ইহ তথাগতাভিসংবুদ্ধ আর্ধ্যবিষয়ে ভগবতি 

পরিনিরতে মতি সঙ্গীতিকাঁরকৈঃ ষাঁনত্রয়ং পুস্তকে লিখিতং। তথাগতনিয়মেন পিট কক্তয়ং 

মগধভাঁষয়া । সিন্ধুভাঁষয়া হত্রাস্তং। সংস্কৃতভাষয়া! পারমিতানয়ং। মগ্্রনয়ং তগ্রতন্ত্াস্তরং 

সংস্কতভাষয়! প্রাকৃতভাষয়া অপতভ্রংশভাষয়া৷ অসংস্কৃতশবরা দিয়্েচ্ছভাষয়া। ইত্যেবমাঁদিঃ সর্বজ্ঞেন 

দেশিতো। ধর্মঃ সঙ্গীতিকারকৈঃ লিখিতঃ ৷ তথা ভোটবিষয়্ে যানত্রয়ং ভোটভাষয়া লিখিতং | 

চীনে চীনভাষয়া । মহাঁচীনে মহাচীনভাষয়।। পারসীকদেশে পারসীকভাষয়া। সীতানছ্যত্তরে 

চম্পকবিষয়ভাষয়।। বানরবিষয়ভাষয়া । ন্ুবর্ণাক্ষবিষয়ভাষয়)। তথা নীলানছ্াত্তরে রুক্গাখ্য- 

বিষয়ভাঁষয়া। তথ হিমবস্ত তণ্তোত্তরে সুরম্মবিষয়ভাষয। এবং কোটিকোটিগ্রামাত্মকেু 

যপ্রবতিবিষয়েষু যঞ্বতিবিষয়ভাষয়া। এবং দ্বাদশখণ্ডেষু স্বর্গনর্তপাতালেষু নানাসত্বরুতৈঃ সঙ্গীতি- 

কাঁরকৈঃ ষাঁনত্রয়ং লিখিতমিতি | শ্রাবকৈঃ শ্রাবকষানং । প্রত্যেকৈঃ প্রত্যেকযানং । বোধিসব্ৈঃ 

পারমিতামহাধানং মন্ত্রমহাধানং হেতুফলাত্মকং নাঁনাঁসঙ্গীতিকারকৈ£ সত্বানাং বৈনেয়ার্থং। 

অনয়া নাঁনাসঙ্গীতিকাঁরকৈঃ নাঁনাঁবিষয়ভাষয়া লিখিতাগমধুক্ত্যা বিচাধ্যমানো বুদ্ধভগবান্ 

সর্ববজ্ঞঃ সর্বজ্ঞভীষয়! ধর্মদেশকঃ নান্ো। হরিহরাদীনাং।” 

জ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 





ব্রহ্মাণ্ড সসীম, কি অসীম? 

গা/লিলিও, কেপ্লার ও নিউটনের সময়ে মাধ্যাকর্ষণ ও গতিবিজ্ঞানের যে ষুল শুত্রগুলি 

আবিষ্কৃত হইয়াছিল, গত ছুই শতাব্দীর জ্যোতিষশান্ত্রের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভিত্তি 

ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ় তর হইয়াছে । মৌরজগতে গ্রহ উপগ্রহের গতি এবং তাহাদের পরস্পরের 

উপর প্রভাব যে একই আকর্ষণনিয়মের ফল, তাহাতে বর্তমানে কোন জ্যোঁতিষীই বিন্দুমাত্রও 
অবিশ্বাস করেন না। বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ লাগ্লাস যখন “সৌরজগতের গঠন-প্রণালী* নামে 
তহাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন ভুবনব্জিয়ী নেপোলিয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 

পতুমি স্ষ্টির নিয়ম ও শৃঙ্খল। আলোচন। করিয়াছ, কিন্ত স্রষ্টা কোথায়?” বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, 
“আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই।” এই সামান্ত কয়েকটা গ্রহ উপগ্রহযুক্ত সৌর জগতের ব্্ণনার 

জন্ত একটামাত্র মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ও গণিতশাস্ত্রের মূল কথাগুলিই যথেষ্ট । তাহাতেই স্থির 
শৃঙ্খলা যথেষ্ট প্রকাশ হইয়! পড়ে । লাপ্লীসের ব্রন্গাগুকল্পন৷ হইতে বর্তমান জ্যোতিষী অনেক দূর 
অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সৌর জগৎ ছাড়িয়! সুদূর বিপুল নক্গব্রজগতের রহস্তোদ্- 
ঘাটনে আজ ব্যস্ত। একশত বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞত। তাহার সহায়; কিন্তু গ্যালিলিও 

ও নিউটনকর্তৃক নির্মিত ভিত্তির উপর যে তাহাকে দীড়াইতে হইতেছে, দে কথ তাহার 
অন্বীকার করিবার শক্কি নাই । নিউটনের নিয়মানুসারে পদার্থের গতির পরিবর্তন পারিপাশ্বিক 

পদার্থের আকর্ষণ দ্বার নির্দিষ্ট হয় এবং এই আকর্ষণও একটি নিদ্দি্ট নিয়মের বশীভূত । 
বহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই সৌরজগতের কোন গ্রহকে আকর্ষণ করিতেছে; কিন্তু সেই সকল 
পদার্থের সত্তা এবং দূরত্ব অনুসারে তাহাদের আকর্ষণ অধিক কিন্ত! অত্য। অতএব ব্রহ্গাণ্ডে 

কত পদার্থ আছে এবং তাহ! কি প্রকারে শুন্তে বিস্তৃত, তাহার উপর কোন নির্দিষ্ট পদার্থ কি 

প্রকারে আকৃষ্ট হয়, তাহা নির্ভর করে। কিন্তু আমর! জাঁনি যে, সৌর জগতের যে কোন গ্রহের 
উপর কিংঝ৷ সুর্যের উপরিভাগে যে মোট আকর্ষণ, তাহ! নির্দিষ্ট ; অত্যধিক কিন্বা অত্/লপ নয়। 

আকর্ষণের ফলে বস্তর গতির পরিবর্তন হয়। শুন্তের ভিতর দিয়! যদি কোন বস্তু পৃথিবীর 
উপরিভাগে পড়ে, তখন তাহার বেগ প্রতিক্ষণে সমান থাকে না| “সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেগও 

বাড়িতে থাকে । কিন্তু এই বেগ-পরিবর্তনের হার নির্দিষ্ট । কোন এক সময়ে যে বেগ-পরিবর্তন 

হয়, তাহার দ্বিগুণ সময়ে দ্বিগুণ পরিবর্তন হয় । টৈজ্ঞানিক ভাষায় বল! হয়, পৃথিবীর নিকট 

একটি মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র (0125169091091 661) বর্তমান । এইক্মপ সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ, স্থর্য 9 
নক্ষত্রের নিকট এক একটি আকর্ষণ-ক্ষেত্র আছে। এই নির্দিষ্ট মাধ্য। কর্ষণশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার 

করিয়া, শুন্যে পদার্থের বিস্তার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুমান চলিতে পারে। নিউটনের সময় 
হইতেই জ্যোতিষিগণ কল্পন1 করিয়া! আদিতেছেন যে, শুন্য অমীম এবং অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ ইছার 



১২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [২য় সংখ্যা 

মধ্যে সর্ববদিকে বিস্তৃত হইয়া আকর্ষণের নিয়মানুসারে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে । এই অসীম শূন্যে 
পদার্থ নঙ্গত্ররূপে কত দূর বিস্তৃত আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। বর্তমান 

জ্যোতিষী বিশ্বাস করেন যে, আমরা আকাশে যে ছায়াপথ দেখিতে পাই, তাহা একটি বিরাট 

নক্ষত্রপুপ্জ । আমাদের সুর্ধা এই নক্গত্রপুর্জের একটি নিকটবন্তা ক্ষুদ্র গ্রতিনিধি। দৃশ্ঠটমাঁন প্রায় 

সমস্ত নক্ষত্রই এই ছায়াপথের অন্তভূক্ত । আলোক এক বৎসরে যে পথ অতিক্রম করে, তাহাঁকে 

যর্দি আমর! আলোকবর্ষ বলি, তবে ছাঁয়াপথের টর্ঘ্য কোন জ্যোতিষীর মতে ছিন লক্ষ আলোক- 

বর্ষ, প্রস্থ প্রায় ৪* সহস্র আলোকবর্ষ এবং আকৃতি একটি চ্যাপ্টা হাতঘড়ির অনুরূপ এই ছা়া- 

পথের-_নক্গব্রজগতের বাহিরে কি প্রকারে কত পদার্থ বর্তমান, তাহা! লইয়! বৈজ্ঞানিকদের 

মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকে বিশ্বাস করেন, আমাদের ছাঁয়াপথের বাহিরে শুন্যে আরও 

এইপ্রকরি লঞ্চ লক্ষ ছায়াপথরূপে নক্ষত্রপুপ্ন বিগ্মমান আছে। ইহার! এক একটি দবীপত্রন্ধাণ্ড ; 

অসীম শুন্যে প্রবলবেগে চলিতেছে । ইহ] হইতে কল্পনা করা স্বাভাবিক যে, বিরাঁট শুন্য এই 
প্রকারে পদার্ঁে পরিপূর্ণ। শুন্যের অসীম বিস্তৃতির তুলনায় শত সহজ আলোকবর্ষের 
ব্যব্ধ/নকে৪ আমরা ক্ষুদ্র মনে করিতে পারি এবং শূন্যে পদার্থ প্রায় সম্ভাবে বিস্তৃত অনুমান 

করিয়া, কোন পদার্থের উপর আকর্ষণ নির্ণয় করিলে দেখা খায় যে, এই আকর্ষণের পরিমাণ 

অত্যন্ত অধিক ; এমন কি, সীমাহীন (1121)109) | এই স্থানে নিউটন কর্তৃক প্রবর্তিত 

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যে একটি অতি অপ্রিয্ দিদ্ধাস্তে আমাদের পৌছাইয়াছে, তাহাঁতে সন্দেহ 

নাই। কিন্বা যদি কল্পন1 কর! হয় ষে, যাবতীয় পদার্থের সমষ্টি অতি অকিঞ্চিতকর এবং তাহ! 

অসীম শূন্যের সামান্য একটু স্থান মাত্র অধিকার করিয়া আছে, তবে এই পদার্থসমষ্টি পরস্পর 

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! অর্থাৎ শৃন্যের দূরদেশে ব্যাণ্ড না! হইয়া, কেন পুজীভূত হইয়া থাকিবে, 
এই প্রশ্নের মীমাংসা ছুরহ। কোন বায়বীয় পদার্থ (যেমন বায়ু) কতকগুলি অণুর 
(11019০01০) সমস্তি। কোন বৃহৎ শুন্তে সামান্য বায়ু প্রবেশ করিতে দিলে তাহার অণুগুলি 

অনতিবিলম্বে চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পুষ্তীভূত হইয়া থক তাহাদের ধর্ম নহে। 
সেইরূপ অল্প পরিমাণ পদার্থও অসীম শুন্তে ব্যাপ্ত হই প্রায় অনৃষ্ঠ হইয়া যাইবে। ছায়াঁপথের 
সাঁয় ঘন অবস্থায় ইহার স্থিতি আশা কর! যাইতে পারে না। নিউটনের মাঁধ্যাকর্ষণের নিয়ম ও 

শূন্যের অসীমতাঁর এই একটি অসঞ্ভাব অনেক দিন হইতেই বৈজ্ঞানিকদের নিকট জ্ঞাত 

ছিল। ইহার একটি সস্তোষজনক সমাধান এ যাবৎ হয় নাই। 
দশ বদর পুর্ক্বে আইনষ্টানই প্রথম তাহার নূতন পদার্থবিজ্ঞান প্রচার করেন। তাহাতে 

আমাদের কতকগুলি পুরাতন ধারণা বিশ্লেষণান্তে সুজ্ম গণমার অনুপযোগী বলিয়! প্রত্যাখ্যান 
করিয়।, অন্ত কতকগুলি নৃতন মুলস্থত্রের উপর সমস্ত বিজ্ঞানকে স্থাপন করা হইয়াছে । এই 

সঙ্গে সঙ্গে আইনষ্টাইন্ স্থান ও কাঁল সম্বন্ধে নৃতন মতবাঁদ প্রচার করিয়াছেন। তীহাঁর মতে 
স্থান, কাল ও পদার্থ, ইহার! পরম্পর নিকট-সন্বন্ধ দ্বারা সংশ্লিষ্ট । স্থান ও কালের কোন স্বাধীন 
সত্তা নাই ; এমন কি, পদার্থ হইতেই তাহাদের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে। ব্রঙ্গাণ্ডে সমস্ত 
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পদার্থ যে ভাবে বিস্থৃত হইয়া আছে, তাহার দ্বারাই শুন্যের পরিমিতিক ধর্ম ও বিশ্বৃতি নির্দিষ্ট 

হয়। স্থান ও কালের মাপ ব্রঙ্গাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার। 
আইনষ্টানের মতে ইউক্লিডের জ্যামিতি ব্রহ্গাণ্ডের সর্বস্থানে প্রযোজ্য নহে । আমরা কিন্ত 

আমাদের সমস্ত মাঁপই ইউক্লিডের নিয়মানুসারে করিয়া থাকি। শূন্যের কতকগুলি ধর্মের 

উপরই ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রতিষ্ঠিত। কোন ছুইটি বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যবধান একটি 
সরল রেখ!, ইহ! ইউক্লিডের জ্যামিতির একটি মূল কথা। বাস্তবিক ইহ! শূন্যের একটি বিশেষ 
ধর্ম ছাঁড়! আর কিছু নয়। কিন্তু দুইটি বিস্তৃতিযুক্ত (6০ 017011510191) যদি একটী 

শূন্য (2১০০) কল্পনা করি, তাহাতে ছুই বিন্দুর ক্ষুদ্রতম ব্যবধান যে সরল রেখা হইতে বিভিন্ন 

হইতে পারে, তাহ! সুস্পষ্ট। যেমন পৃথিবীর উপর ছুইটি দূরবর্তী স্থানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সরল পথ একটি বুন্তাংশ। অবশ্ঠ পৃথিবীর উপরিভাগকে এই নিমিত্ত পর্বতহীন একটি সমতল 

মনে করিতে হইবে । কিন্তু একটি সমতলের (0176) উপর ছুই বিন্দুর মধো ক্ষুদ্রতম ব্যবধান 

একটি সরল রেখা । এইরূপে বিভিন্নপ্রকাঁর শুন্ত কল্পনা কর! যাইতে পারে, যাহাদের ধর্ম 

বিভিন্ন | বল! বাহুল্য, এই সকলপ্রকার শূন্যে জ্যামিতিও বিভিন্ন। জাম্মান গণিতবিদ্ ররিম্যান্ 
এইরূপ বিভিন্নপ্রকাঁর শুন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণ1 করিয়া, তাহাদের অনেক ধর্ম আবিষ্ষার 

করেন। তাহ! রিমান্ জ্যামিতি নামে পরে খ্যাতিলাভ করে। এই প্রকার শূন্যের একটি 
বিশিষ্ট ধর্ম এই যে, তাহাদের একটি বক্রতা (০01570016) আছে। এই বক্রতার নিমিতুই 

বিভিন্নপ্রকার শুনোর ধর্ম সাধারণতঃ বিভিন্ন । এই স্থলে আমর! মনে করিতে পারি যে, 
একটি বৃত্ত ও একটি বৃত্তাভাস (০11115০) তাহাদের বক্রতাঁর বিভিন্নতাঁর জন্তই এই ছুইটি বিভিন্ন 

বক্ররেখাক্ধপে প্রতীয়মান হয়। ইউর্লিডের শূন্যের বক্রতা শুন্য অর্থাৎ কোন বক্রতা নাই । 

ইহা ব্যতীত আরও একটি বিশিষ্ট ধর্ম ইহার আছে, কিন্ত তাঁহার উল্লেখ আমাদিগকে আলোচ্য 

বিষয় হইত অনেক দূরে লইয়া যাঁইবে। 

শুন্যকে অসীম কল্পনা করিলে যে কয়েকটি ছুর্ববোধ্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহ! 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবাঁর জন্ত আইনষ্টাইন বলেন, শুন্য সসীম। ইহাঁর কোন আদি, কি অস্ত 

নাইঃ কিন্তু ইহা সীমাহীন নহে। উদাহরণন্বরূপ বলা যাইতে পাঁরে, যেমন একটি বৃত্ত কিন্ব। 
একটি বর্তলের উপরিভাগ । বৃত্বের পরিধির কোন আরম্ত কিম্বা শেষ নাই, কিন্তু পরিধির 
পরিমাণ নির্দিষ্ট । সকল শুন্যেরই মোটের উপর একটি নির্দিষ্ট বক্রতা ( ০০৮৮০ ) আছে। 
সসীম শুন্য কখনই বক্রতাহীন হইতে পারে না। অতএব সসীমতাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই বক্রতাকে 

স্বীকার করিতে হইবে। আইনষ্টাইনের নৃতন বিজ্ঞন অনুসারে আলোকরশ্মি শূন্যে সর্বদা 
সরল পথ ধরিয়া চলে। কিন্তু এই সরল পথ একটি সরল রেখা নহে। যেমন বর্ভুলের 

উপর সর্ধাপেক্গা সরল পথ একটি বৃত্ত, সেইপ্রকার শুনো আলোকের সরল পথ বাস্তবিক 
একটি বক্র রেখা! | শুন্য সীমাবদ্ধ এবং বক্র সেই হেতু একটি আলোকরশ্মি, কোন আলোক- 
শিখ! হইতে বাহির হইয়া, সমস্ত ব্রহ্গাও প্রদক্ষিণ করিয়া, আবার সেই শিখাতে শেষ হইতে 
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পারে। বর্তলের উপর কোন বিন্দু হইতে একটি সরল পথ টানিলে তাহা বৃত্তাকারে আবার 

সেই বিন্দুতেই আসিয়া! পৌছিবে। আইনষ্টাইনের গণন। অনুসারে শূন্যের বক্তার সহিত 
ব্রন্মাণ্ডে যত পদীর্থ আছে, তাহার ঘনত্বের (0910516) একটি সম্বন্ধ আছে। যদি কল্পন। 

কর! যায় যে, ব্রঙ্গা্ডে প্রচুর পদার্থ বিদ্যমান, অতএব তাহার ঘনত্ব শুন্য হইতে বিভিন্ন, তবে 
শূন্যের বক্রতাও নির্দিষ্ট এবং শুন্য (29:০) হইতে বিভিন্ন। কিন্তু পদার্থ যদি পরিমাণে 
অল্প হয়, তবে বিশাল শুন্যের তুলনায় পদার্থের ঘনত্বও শুন্য এবং বক্রতাঁও শুন্য। বক্রতাহীন 

শুন্য আবার অসীম। অতএব আইনষ্রাইন বলেন, ব্রহ্ধাণ্ডে গ্রচুর পদার্থ বিদ্যম।ন এবং 
তাহার একটি বিশিষ্ট ঘনত্ব আছে। সেই জন্তই শুন্য বক্র এবং সসীম। কিন্তু বাস্তবিক 

এত পদার্থ ব্রক্মাণ্ডে আছে কি না, সেই সম্বন্ধে বর্তমান জ্যোতিযীদের মধ্যে বিভিন্ন. প্রকার 

মত প্রচলিত আছে । এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানও অল্প; স্থৃতরাঁং কোন স্থির সিদ্ধান্ত সম্ভব 
নহে। অতএব আপাততঃ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণহীন আলোচনায়ই সন্তষ্ঠ থাকিতে হইবে। 

আইনষ্টাইনের পর ডি জিটার (09৩ 5161) নামে একজন হলাগুদেশীয় জ্যোতিষী 

্রঙ্জা্ড সম্বন্ধে আর একটি মত প্রচার করেন। তিনি বলেন, ব্রহ্গাণ্ড সসীম; কিন্তু প্রায় 
পদার্থহীন। আইন্টাইনের নূতন বিজ্ঞান অন্ুসাঁরেও যে ইহা সম্ভব, . তাহা তিনি প্রমাণ 
করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু আইনষ্টাইন এবং অন্তান্ত অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, 
ডি জিটারের ব্রহ্ধাণ্ড শুন্য নহে। যাবতীয় পদার্থ তাহার একটি বিশিষ্ট স্থানে একত্রিত 

হইয়। আছে মাত্র। এই স্থান ব্যতীত ব্রহ্গাণ্ড সম্পূর্ণ পদার্থহীন। কিন্ত এই ঘন পদার্থ 

ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইস্সা, পরস্পরকে আকর্ষণ না করিয়া, বিকর্ষণ করিতে থাকিবে । পরে ইহ। 

ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ছীপত্রক্মাণ্ডে পরিণত হইয়া, কালে পরম্পরের নিকট হইতে বু দূরে বিশাল. 

শূন্যের সর্বদিকে অদৃষ্ত হইয়া! যাইবে ।* 

শ্রীনিখিলরঞ্ন সেন 

বীরভূম বঙগীয়-দাহিত্য-সন্মিলনের বিজ্ঞান-শাখায় পঠিত । 
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বিগত মহাযুদ্ধের পুর্বে ভাঁরতব্ষাঁয় পাথুরে কয়লার প্রতিপত্তি বিদেশে ক্রমশঃই 
বিস্তৃত হইতেছিল। ১৯১৩-১৪ সালে ৮.২ লক্ষ টন রপ্তানি '৪ ৪.২ লক্ষ টন কয়লার 
আমদাঁনি ছিল; স্থৃতরাং আমদাঁনি হইতে রপ্তানি ৪ লক্ষ টন বেশীছিল এবং এই সংখা 

ক্রমশঃ এত বাঁড়িয়া চলিতেছিল যে, ১৯২ সালে রপ্তানির পরিমাণ ১২ লক্ষ টনের উর্দ্ধে 

উঠিয়াছিল। কিন্তু & বৎসরের জুন মাসে রেলপথে এত মাঁল চলিতে লাগিল যে, ভাঁরত- 
বর্ষায় বন্দরে রেলপথ দিয়া কয়লা প্রেরণ করা গবর্মেন্ট বন্ধ করিয়া দিলেন '9 সমুদ্রপথে 
প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। অধিক রপ্তানি হইবার জন্য মালগাড়ী পাওয়। হুষ্কর 
হইয়া উঠিল এবং খিদিরপুর ডকে এত কয়লার স্থান সঙ্গীর্ণ হওয়াতে কয়লা রপ্তানি কিছু 
কমিয়া গেল। ছোট ছোট যে সকল শিল্পকারখান৷ মহাযুদ্ধের পর আরস্ত হইয়াছিল, 

তাহাঁদেরও কয়ল! পাঁওয়। স্থুকঠিন হইয়া উঠিল । .এ দিকে শিল্নকারখানাগুলিতে ইচ্ছীন্ুরুপ 

কয়লা সরবরাহ না হওয়াতে ও ভারতবর্ষে কয়লা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার ভয়ে গবর্শেন্ট 

এক আইন জাঁরি করিয়া কয়লা রপ্তনি বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয়, 
বিশেষত্তঃ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রেণীকুত (৪:০0) ভাল কয়লা খুব বেশী পরিমাণে আমদাঁনি 

হইতে আরন্ত হইল | কারণ, আফ্রিকার গবমেন্ট সেই সকল কয়ল। সম্বন্ধে সাহায্য (9০901) ও 

রেলপথের এবং জাহাজের ভাড়ার সুবিধা করিয়া দিলেন। আবার ভারতীয় খনির স্বত্বাধিকারীরা 

যত দূর সম্ভব, নিকৃষ্ট কল! বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করাতে সেখাঁনকাঁর কারখানার 

.মালিকগণ বাঙ্গালা দেশের কয়লার উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছিল। এই সকল কারণে ও 
অত্যধিক রেলভীঁড়ার দরুণ বাঙ্গালা দেশের কয়লা বিদেশীয় কয়লার সহিত প্রতিযোগিতায় 

পশ্চাতে পড়িয়া গেল। রেলওয়ে কোম্পানীগুলি পুর্বে. ভারতীয় কয়ল ক্রয় করিত। 

কিন্ত অধুনা তাহাদের নিজেদের খনি হওয়াতে যে পরিমাণ কয়লা তুলিতেছে, সে পরিমীণ 

অন্ত স্বত্বাধিকারীদের নিকট হইতে ক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে এবং অনেক কোম্পানী, যাহারা 

পূর্বের ক্রেতা ছিল, তাহার! এখন বিক্রেতা হইয়া দীড়াইয়াছে। সুতরাং করলার পরিমাণ 

গ্রয়োজনাপেক্ষা বেশী হইয়া যাইবে, তাহার আর আশ্চর্ধ্য কি? 

মহাযুদ্ধের পর অনেকগুলি ছোঁট ছোট শিল্পকারখাঁন! স্থাপিত হইয়াছিল; তাহাতেও 

অনেক কয়লার প্রয়োজন হইত । কিন্ত সেইগুলি প্রায় ধ্বংস হওয়াতে কয়লার আবগ্তকতাও 

দিন দিন কমিয়া গিয়াছে । তাহার উপর প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি গ্যালন (2৪11077) 

তৈল (০1] 1961) ( কয়লা হিসাঁবে যাহার পরিমাঁণ ৬৫০,০০০ টন) ভারতে আসিতে আর্ত 

করিল । এ দিকে জলপ্রপাত দ্বার! প্রাপ্ত বৈছ্যতিক শক্তিও কয়লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 



১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা রা 

করিল। জাহাজ চালাইবাঁর জন্ত ঠতলশক্তি ও রেলওয়ে চালনার জন্ত বৈছ্যতিক শক্তির 

প্রয়োজনের বিস্তার বাঁড়িরাই চলিবে এবং ঠিক সেই পরিমাণে কয়দাঁর আদরও কমিয়। 

যাইবে । এই সকল কারণে বহু দ্রিন হইতে বাজার মন্দা পড়িয়া গিয়াছে । যে সকল 

কোম্পানীর ভাঁল ভাল করলা আছে, তাভাঁদের সেই সকল বিক্রয় করিতে কিছুমাত্র 

অসুবিধ। হয় না 'ও হইবে না। কিন্তু নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা কোঁন9 কাঁজে ব্যবহার করা 

যাইতেছে না এবং বিক্রও হইতেছে না । এখন ইহার গাতিকাঁরের উপাঁর কি? নিয়ে কতক- 

গুলি প্রতিকারের উপায় দেওয়া যাইতেছে । 
১। রেলের ভাড়া হাস করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু শতকরা ১০ অংশ 

যাঁহ। সম্প্রতি হস করা হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। 

তবে রেল কোম্পানীতে অনেক টাকা ফেলা হইয়াছে। তাহা উপযুক্ত জুদ'ও লাভ 
ন। হইলেই ব| কিন্ধপে চলিবে ? 

২। কয়ল!। তুলিব|র খরচ হ্রাস করিবার ব্যবস্থ| করা । কিন্তু অনেকেই বলেন যে, এই 

খরচ আর হাঁস কর! যাঁয় না। কিন্ত আমার মনে হয়, ঘদি সমীপবত্তী ছোট ছে|ট খনি- 
গুলি একত্র হইয়া কাজ করে, তাহা হইলে খনি-পরিচালনা ও নানাবিধ বাজে খরচ, 
অমিক, কলকজ!, যদ্ঘপাতি, ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক মিতব্যয়িত ন্তবপর হইতে পারে ও 

কয়লার মূলাও স্বাস করিতে পারা যাঁয়। এই একত্রিত খনির স্বত্বাধিকারিগণ নিজেদের ইচ্ছামত 
কয়লার পরিমাঁণ হ্বাসবৃদ্ধি ও তাহার উপযুক্ত মুল্যাদিও দাবি করিতে পারিবেন । 

স্বত্বাধিকারীরা! নিজেরা! খনি চালন! না করিয়! সম্পূর্ণরূপে কয়লাখনর ম্যানেজারদের উপর 

নির্ভর করিলে কাজ স্ুুসম্পন্ন হইবে, ইহা না বলিলেও বুঝা শক্ত নহে। কিন্ধ দাম 

খুব. কমাইলে বিক্রয় কিছু বাঁড়িবে সন্দেহ নাই; কিন্তু বেশীর ভাগই অবিক্রীত রহিয়া 
যাইবে। 

৩। রপ্তানির জন্ত গবমেন্ট হইতে সাহাধ্য (০৪10) পাইলে প্রথমতঃ যে সকল 

বাজার হইতে ভারতীয় কয়লা বিদুরিত হইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধার ও দ্বিতীয়তঃ যত 
পরিমীণ কয়ল! রপ্তানি হইবে, ঠিক তত পরিমাণ কিন্বা কিঞ্চ্দিধিক পরিমাঁণ নিকৃষ্ট কয়লা 

দেশে বাবহাঁর ও বির্ুয় হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু খুব ভাঁল কয়লাই বিদেশে বিক্রয় হইবে; 

সুতরাং যাহাঁদের ভাল কয়লা আছে, তাহাদ্রেরই কেবল সেই স্ুবিধ! হইবে। 
৪1 বিদেশীয় কয়লার উপর অধিক পরিমাণ শুন্ক (০০517091521115 0869) বসাইলে 

বিদেশীয় কয়লার আম্দীনি বন্ধ হইবে এবং দেশীয় কয়লার বাজার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইবে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় কয়লার মূল্য বাঁড়িয়া যাইবে বলিয়। অনেকের 
বিশ্বাস। কয়ল! ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে কিছু আর্থিক অস্থবিধা ভোগ 

করিতে, আশা করি, কাহারও অমত হইবে না । টেরিফ বোর্ড এই সন্ধে অনেক সাক্ষী 
গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মতামত এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 
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৫ | বিদেশে 'অনেক স্থানে [০৬ 00917009701 08109010158001। অবলম্বন করিয়া 

কয়লা হইতে 'অনেক লাভঞ্জনক বস্ত প্রস্তত হইতেছে ; যথা--আলকাতর! (181), কোক 

(5০1 ০০16) ইত্যাদি । আমাদের দেশেও ইহা হইতে পারে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার 

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জন্্ণীতে বিদেশীয় ও ভারতীয় কয়লা সম্বন্ধে অনেক গবেষণ! করিয়াছেন। 
উহার মতে ভারতবর্ষে নিকৃষ্ট কয়লা হইতে লাভজনক অনেক বস্ক বাহির কর! যাইতে 
পারে । আলকাতরা হইতে যে বেন্জিন্ (130112916) বাহির হইবে, তাহা 1১01এর 

সহত গ্রাতিমৌগিতা করিতে সক্ষম হইবে এবং যে কোক্ (5০96 0০৮০) হইবে, তাহ! গন্ধ- 

বিহীন, ধূমহীন এবং উত্তাপ হিসাবেও সীধারণ কাচা কয়লা অপেক্ষ।ও কিঞ্চিৎ অধিক হইবে 
এবং রন্ধনাদি কার্যে খুব উপযোগী হইবে । কেবল আলকাতিরা (141) ও কোক (১০ 

(019) করিলে বিশেষ লাভজনক হইবে না। 'আঁজ কাল মাত্র ৪০০০ টন আলকাতর! বিদেশ 

হইতে প্রত্তিকসর আমদানী হয় এবং এই পরিমাণ 'আলকাতর! প্রস্তত করিতে বৎসরে 

মোটে ৪০,০০০ টন কাচা কয়লার প্রয়োজন । ভারতবর্ষের মেট কমল! হিসাবে ইহা 

অতি সামান্ত। সাধারণতঃ অনেক বেশী পরিমাণ নিকৃষ্ট কয়লা! হইতে 13611261)9) 1১1)91001 

গ্রভৃতি উপাদান বাহির করা যাইতে পাঁরে। এই প্রথায় নিক করল! অধিক পরিমাণে 

বাবহার কর। যাইতে পারে । ঝা হইতে শতকরা ৩১ ভাগ [161791) ২ ভাগ 1১/11016 

1856১ এসং ৬১ ভাগ 17901009119015 বাভির হইতে পারে । হিসাব করিয়া দেখা 

যাঁর যে, কাঁচা কয়ল। বিক্রী 'অপেক্ষা ইহ! বেশী লাভজনক | 'অনেক সম্য দেখা যায় যে, 

উৎকৃষ্ট কয়লা 'পেক্গ। নিকৃষ্ট কযল|র নানুষগগিক বস্থ (95৮-0১/০05০৮) অধিকতর পাঁয়। 

মায় । 

৬। রপ্তানি স্থবিধা করিবার জন্য [110171। ৫১০৪] 00171171016 একটি 01801110 

1210 সৃষ্টি করিবার জন্ত গবন্মেন্টকে পরামশ দেয়। তপন্ুসাঁরে একটি 07701) 

1)60/৫ গঠন হয় ৪ তাঁর কাধ্যকলাঁপ সম্বন্ধে একটি বিল ( 0০] (18017613020 

4৯০), সস 091 1925) পেশ হইয়া এসেম্বি,তে গৃহীত য় । 

রপ্ত।নির জন্য ভারতীয় কয়ল| উত্তাপশক্তি, ভন্ম'৪ আদ্রতা হিসাবে চারি ভাগে বিতক্ত 

কর৷ হইয়াছে । কিন্তু ইহ! সহজেই অনুমেয় যে, ১91০০65৫ 017৫০ বাতীত অন্য কোনও 

শ্রেণীর কয়লা বিদেশে যাইবে না। তবে এতগুলি শ্রেণীবিভাগের অর্থ কি, তাহা বল। 

যায় না । কিন্তু ইহার কুফল অনেক দূর গিয়া পৌছিবে। কারণ, দেশের আভান্তরীণ ব্যবসায়ে 
এই শ্রেণীকরণ-পন্ধতি প্রচলিত হইবে ও নিকৃষ্ট কয়লাধ্যবসাঁয়ীদের খনি একেবারে বন্ধ 
হইয়া যাইবে । 

বাম্পকরণ গুণ দ্বারা কয়লার শ্রেণীকরণ (2184178) হইয়াছে । কিন্তু অন্যান্য যত গ্রকার 
কার্যে কয়লা ব্যবহৃত হইতে পারে, মে দিকে £:৭417এর কোনই লক্ষ্য নাই। অতি 
নিকৃষ্ট কয়লা ও তাহার আন্ষক্ষিক বস্তু (0%-0০0০5) উৎকৃষ্ট কয়লা অপেক্ষাও বেশী 

১৭ 
২ 
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প্রয়োজনীয় ও সূল্যবান্ হইতে পারে । এক বিশেষ গুণের কয়লা কোন বিশেষ কার্য্যে খুবই 

উপযোগী হইলেও, অন্য কার্যে তাঁহা একেবারেই অনুপযোগী প্রতিপন্ন হইতে পাঁরে। সেই 

জন্য বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ভাবে কয়লার পরীক্ষ। হওয়া বাঞ্চনীয় । যদি 
কোন কয়লা 16০11015158] 7901১০5০এ ব্যবহৃত হয়, তবে তাহার 59101701 312105- 

11017015 সম্বন্ধে পরীক্ষা কর্তব্য | কিন্ত মদদি 1391191 এর জন্য হয়, তবে 01071011170 সমন্বন্ধেও বিশেষ 

মতর্কত। অবলম্বন করিতে হইবে । কারণ, 001)1011170 দ্বারা 10০1101 091995 আক্রান্ত হয়। 

যতটা কার্যকারী উত্তাপ 'এক রকম কয়লা! হইতে পাওয়া! যায়, তাহার সভিত সমস্ত উত্তাঁপের 

একটা পরিমাণ সন্বন্ধ আছে । কিন্তু নানা কারণে তাহ] ঘটিয়া উঠে না। যথা-_ভম্ম গলিয়া 

তাহার সহিত কয়লার অংশ মিশিয়। যাঁওয়॥ এক এক চুলীতে এক এক রকমের কয়লার 
উপযোগিতা, নানা প্রকারের 26০৯, নান। প্রকারের ১০:০৭, চিমনির স্বাভাবিক 

(7700151 01801)0 কিম্বা সজোরে চালিত বায় (91০54 01800011) ও কয়লার আকারের 

অবস্থা ইত্যাদি। এই সকল অবস্থা কিছুই বিবেচন। ন। করিয়। নান! সময়ে ও নান! 

ভাবে গুহীত কয়লার নমুনার দ্বার এবং নান! ভাবে বিশ্লেষণ দ্বারা ও নান! বিশ্লেষণকারী 

(21781505 ) দ্বারা বিশ্লেষিত কয়লার উপর নির্ভর করিয়৷ এবং নুতন বিশ্লেষণ ন! করিয়! 

017011€ 13098170 একটা তাঁলিক। প্রস্তুত করিতেছেন। বিভিন্ন শ্রেণী (01505 ) গুলিও 

মদ্দৃচ্ছামত ভাগ হইয়! গেল ; এবং 01-8011)$5 139710এর কোনও নিয়মমত নমুনা লইবার ব্যবস্থ। 

নাথাক।য় ও কোন নিয়মমত পরিপর্শন করিবার পদ্ধতি না গাকায় মভা গোলযোগের সি 

করিয়াছে ।% 

জীকিরণকুমার সেন গুপ্ত 

* বীরভূম বঙগীক্স-সাহিত্য-সশ্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার পঠিত 



রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ 
প্রাণিঘকল হুই প্রধান ভাগে বিভক্ত-_আগ্ঘগ্রানী (1969208) এবং উচ্চ প্রাণী 

(1007202) | আগ্প্রাণীদের দেহ একটা কোষ (০০11) মাত্র, অথবা! এক খণ্ড ( সচরাচর 

. আণুবীক্ষণিক ) জীববস্থ ব1 প্রাণপদার্থে (17000117877) গঠিত ॥ উচ্চ প্রাণীদিগের দেহ 

বহুসংখ্ক কোঁষে গঠিত। আস্তপ্রাণিসকল আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত; তাহাদের 
মধ্যে রোমিসকল একটী শ্রেণী (0111208) বলিয়৷ পরিগণিত । রোমীদিগের গাত্রে বহুসংখ্যক 

ক্ষ্র ক্ষুদ্র রোম (01119) থাঁকে বলিয়! তাহাদিগকে রোঁমী বলা হয়। 

বহু বখসর হইল, রোমিলকলকে চারি বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সেই শ্রেণীবিভাগ 
আজ পর্যন্তও চলিয়া আমিতেছে। সেই চারি বর্গকে হলোট্রাইকা (10190710189) অর্থাৎ 

পূর্ণরোমী, হেটারোট্রাইক। (11০15196012) অর্থাৎ বিষমরোমী, হাইপোট্রাইক। (175190- 

(10039) অর্থাৎ অধোঁরোমী এবং পেকিট্রাইক (1১১1701০077) অর্থাৎ পরিরোমী আখা! 

দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধবিয়া রোমীদিগের আথুবীক্ষণিক গঠন পুঙানু- 

পুঙ্থরূপে শিক্ষা কর! হইয়াছে ; তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে, এই প্রাচীন শ্রেণীবিভাগের 

পরিবর্তন হওয়া আবশ্তক। এই প্রবন্ধে একটী নৃভন শ্রেণীবিভাগ উপস্থাপিত করা 

হইয়াছে । 

রোমীদিগুকে তিন অন্তঃশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : 
(১) আগ্ঘরোমী (0:০6০০111815) 01০65411)। ইহাদের সঙ্গমজ সম্তানোৎপাদনে (১০১৪৪] 

1619/000061017) অতি ক্ষুদ্র জম্পতি (694101669) উৎপাঁধিত হয় এৰং তাহারা মিলিত হইয়া 

সম্তান উৎপাদন করে। অধিকাংশ প্রাণিতত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে কোধষসার (1)9০1595), বৃহৎ 

কোষসার (100201917001905) এবং ক্ষুত্র কো ঁ যসাঁর (0710701)0061695) বিভক্ত থাকে না। 

কেবল ওপাঁলাইনিডি (01391111920) এই অন্তঃশ্রেণীর অন্তর্গত। এই .বংশটি কোন 

কোন পণ্ডিতের মতে প্রতোঁদী (৮19261190) শ্রেণীর অস্তভূক্তি $ কিন্তু মেটকাঁফ. সাহেব 

11. 11, [1560915-4701), 12100509101, 1345 23) 7909 এবং 0. ১, বহি 

0105.) ৬৬991১17601) ৬০], 12০, [923 ] এবং মিঞ্চিন্ সাহেব [15০ ৯০ 00171000117 

£৮0 111005০607৮ 05 75 568 ০৫ 0:০০৪০৪, 7912 ] প্রমাণ করিয়াছেন যে, 

ইহারা রোমীদিহগর অন্ত হু কত.) পুনশ্চ, . কন্ম্থলফ, সাহেব [ ১. 1০150100, - 4১10, 
7100565210 ৭. 425 -0396 3, 922 ] বলিতে চাহেন যে, ইহাদ্দের কোফসারগুলি 

বৃহৎ এধং ক্ষুদ্র, এই ছই ভাগে বিভক্ত; তাহা হইলে ইনাদিগকে আরও নিঃসদোছে 

'রোমী বল! যায়। ৰ ন | 
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(২) মাধ্যরোমী (11600111969) 1-_ইহাদের কোঁষসার নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত 

হইয়! জালের মত সমুদয় জীববস্তরতে বিস্তৃত হইঘ্বা থাকে ; ইহা বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র কোষসারে 

বিভক্ত নহে; এই 'জালাকার কোবসার বিভক্ত হইবার অগ্রে ঘনীভূত হইয়া পিগাকার 

ধারণ করে ন|। : 

ওপাঁলাইনপ্নিস ( 01381117019915 ), ক্রোখিডাইনা (01101010112), ফিটিঞারিয়া 

(17966070511) এবং পেরিকেরিয়ন (7১০11121191) এই অস্তঃশ্রেণীর অন্তৃভূর্ত। 

এই কর়টী রোমীর কোঁষসারের অবস্থা এবং বিভাগ-প্রক্রিয়! অন্তান্ত রোমী হইতে 

এত ভিন্ন যে, ইহাদ্দিগকে বিন। আপতিতে স্থানান্তরিত করা যায়ঃ তজ্জন্ত এই কয়টা 

রোমীকে একটী ভিন্ন স্থান দেওয়! হইয়াছে। 

(5) উচ্চরোমী (00111718) 1--এই সকল রোমীদের কোষসার বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ভেদে 

হই প্রকার। সঙ্গমজ সন্তনোৎপাঁদমে দুইটি প্রাণী কিছুক্ষণের জন্তা মিলিত হয় এবং 

এই মিলিতাবস্থায় তাহাদ্দের কোঁষসার ও জীববস্তর এক জটিল প্রাক্রয়া ঘ্বার৷ বিনিময় ঘটে 
(০০71062001১), তৎপরে তাহার! বিভিন্ন হুইয়! প্রস্থান করে। 

বাকি সমুদয় রোমী এই অস্তঃশ্রেণীর অন্তভূক্ত। 

এই অস্তঃশ্রেণীকে আবার কয়েকটা বর্গে বিভক্ত করা যায়; রোমীদের রোমগ্ডলির : 
নানা রকমে পরস্পরের 'সহিত সংযোগের উপর নির্ভর করিয়া বর্গগুলি স্থিরীকৃত হয়। 

(ক) নিমুখরোমী (£5691096601010085 তে910170956010812) 1--এই সকল রোমীর 

দেছের রোম সম্পূর্ণভাবে ঝা আংশিকভাবে বর্তমান থাকে । কতকগুলি একসারি-বদ্ধ 
রোম সংলগ্ন হইয়া! পডিকায় (00610197217018) পরিণত হইতে পারে।- মুখ খোলা এবং 

বন্ধ করা যায়; কঠগহ্বরের প্রাচীরে বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ দপ্ডিক। (19-21019818015) 

বর্তমান থাকে এবং কঞ্ঠগহবরে কোঁন রোম বা কপন্্র (01700012610 05000108176) 

থাকে না। অঙঙ্গমজ দেহবিভাগ দেহদৈর্ধ্র প্রস্থৃভাবে সাধিত হয়। 

(খ) সমুখরোমী (50017706110171062) 110717001)95601020) এই সকল রোমীদের 

দেছের রোম সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে বর্তমান থাকে, অর্থাৎ গাত্রেসগ অনেকাংশ 

নগ্ন থাকিতে পারে। মুখের ভিভর অথব। কণ্ঠগহবরে কঞ্ঠপউ বর্তমান থাকে ; এই কণ্ঠপট্ট 

অনেকগুলি একসারিবন্ধ রোমের সংযোগে গঠিত । মুখ বন্ধ হয় না। অসম দেহবিভাগ 
পূর্বের মত দেহদৈর্ঘ্যের প্রস্থভাবে সাধিত হয় । 

সাধারণতঃ এই ছুই বর্ণ একজে পপুর্ণরোমী” নামে অভিহিত; কিন্ত রা ছুই বর্গে 

এত প্রভেদ লক্ষিত হয় যে, হার্টগ সাহেব (বু. [700 €৪0001085 ৪, 

[1156015, ০1, 1, 7109192098) ইতিপূর্কেই ইাদিগকে ভিন্ন বর্গাত্তর্গত ফরিয়াছেন। 

(গ) বিষমরোমী-। এই সকল রোমীদের দেহের রোম সম্পূর্ণভাবে অথবা! আংশিকভাবে 

বর্তমান থাকে। মুখের চতুষ্পাঙ্বস্থ রোমগুরললি অন্তপ্রস্থসারিতে যুক্ত হইয়৷ মুখপটে 



শিরা রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ ১৩৯ 

(77010150012) পরিণত ; কণ্ঠপট্টগুলি সারিবদ্ধ হইয়া আবর্তীকারে অবস্থিত। অসঙ্গমজ 
দেহবিভাগ দেহদৈর্ধোর প্রস্তভীব হইতে তির্যাগ ভাঁবে সাধিত হয়। 

সম্ভবতঃ এই বর্গ কোন আদিম উচ্চরোমী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; ই আদিম উচ্চ- 

রোমীর কণঠগহ্বর একটা সামান্ধ অগভীর খাতরূপে দেহের পুরোঁভাগে বর্তমান ছিল । 
এই বর্ণকে ছুই অন্তর্বর্দে বিভক্ত কর!1 হয়,__পুর্ণরোমী (1১০1১074019) এবং স্ল্পরোমী 

(01159610179) কিন্তু এই ঢই বিভাগ কঞঙকগুলি রোমিদ্বার এফূপে পরস্পরের ' সহিত 

ংবদ্ধ যে, ইহাদ্দিগকে ঢুই অন্তুর্বর্গে অভিষিক্ত না করিয়া দুই উচ্চবংশের (১01১019711৮) 

অন্তর্গত করাই ভাল। | 

(ঘ) অধোরোমী (17519011012) ৷ এই সকল রোঁমীদের দেহ উর্দাধোগিকে চিপিট। 

দেহের রোম অতি বিরল; পুষ্ঠটদেশে যে অল্পসংখাক রোম থাকে, সেগুলি শুকের স্টায় 

দৃঢ়) অধোদেশের রোমসকল গুস্ছাকাঁরে মিলিত হইয়া, কনকগুলি স্কলাকার লোমপাদে 

(০1095) পরিণত হয়। মুখপট্রগুলি মুখ হইতে তুগুবেষ্টের (9211569229) বাহাধার দিয়! 

সন্ুখদ্িকে বিস্তৃত থাকে । সচরাঁচর বুভৎ কোষসার ছুই খণ্ডে বিভক্ত, অথবা একখণ্ডে 

দীর্থাকারে (ফিতার হায়) বিদ্ধমান থাকে । অসঙ্গমজ দেহবিভগ দেহের প্রস্থভাবে 

সাধিত হয় । 
এই বর্গ সম্ভবতঃ কোন আদম বিষমরোমী হইতে উখিত হইয়াছে। 

(উ) কুপকরোঁমী (০3০0:.7(7110)1--4ই সকল রোঁমীদের তুগুবেষ্ট সক্কোচশীল এবং 

দেখিতে কাঁচকুগীর স্তায় অথবা অধতৌষ্ঠের সায় ছুই প্রান্তুযুক্ত। সাধারণ রোম কেবল 

তুগুবেষ্টের অস্তর্দেশে লক্ষিত হয়। বুহৎকোযসারের রঞ্জক (০7109270117) এবং অরঞ্জক 

পদার্থ (০0101726117) ভিন্নভ1ব বিদ্মান থাকে । অসঙ্গমজ দেহবিভাগে ছেঁটি ছোট মুকুল 

দেহ হইতে উখিত হইয়া ক্রুচে পুর্ণাবস্থায় পরিণত হয়; এই মুকুলগুলি দেহের বহির্ভীগে 

অথব। দেহের অভ্যন্তরে বিকশিত হয়। এই সকল বোমী কোন পদার্থে সংলগ্ন থকে । 

এই বর্াত্তর্গত রোঁমীগুলি পুর্বে পরিরোমিবর্শের অস্তভূক্তি করা হয়; কিন্তু বালেন- 

গ্রেন সাহেব (7. ৬/০11910101),--48012 071৮, 14010. 212 4800 এই সকল রোমীকে 

পরিরোমীর এক বিশেষ বিভাগের অস্তভুকক্ত করেন । তৎপরে এন্রিক্সু সাহেব (0১. 1217710058, 

91010, 01, 501, চিত, 1720 190.) 19098১17,1) ইহাদের একটী বিভিন্ন বর্গের 

অন্তর্গত হওয়া উচিত বলিয়া কীর্ভন করেন। তাহার মতই গ্রাহা বলিয়া মনে হয়। 

এই বর্ণের অন্তর্গত রোমিসকল সমুখরোমিবর্গের অন্ততূর্্তি আন্সিষ্ীমূ (2১01560810) 

নামক এক প্রকার রোমীর মত কোন আদিম রোমী হইতে উৎপক্ন হইয়াছে বলিয়া! মনে 

করা যায়। যদিও আন্সিষ্রাীম সাধারণতঃ বিষমরোমীর অন্তর্গত বলিয়৷ ধরা হয়, কিন্ত 

তাহ সমুখরোমীর অস্ততূর্তি বলিয়া মনে হয়। 

(চ) পরিরোমী (21701009) ।-+এই সকল রোমীদের দেহ অনেকটা ভাগের মত, 
রী 



১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখা। 

ভাগ্ডের প্রশস্ত দিকে তুগুবেষ্ট থাকে এবং অপর দিকে একটি দীর্ঘ, ক্গীণ দণ্ড সংলগ্ন 

থাকে ; এই দণ্ডের দ্বারা ইহারা কোন পদার্থে সংলগ্র থাকে। তুগুবেষ্টের ধাঁর বৃত্তাকার 

এবং সঙ্কোচশীল এবং তাহার মধ্যে একটা বলয্লাকার খাত থাকে) এই খাত এক স্থলে 

কৃপাঁকারে গভীর এবং তাহার অধোদেশে প্রাণীটার মুখ থাকে । বোম অতি বিরল; 

তবে অনেকগুলি রোম একত্রে সংক্গ্ন হইয়া দুইটা সুদীর্ঘ পট্ট উৎপাদিত করে ; এই 

পট্ট ছুইটী মুখবিবরের নিকট হইতে উখিত হইয়া এ বলয়াকার খাতে বর্তমান থাকে ; 

একটী বহির্দিকে এবং কন্তটী অস্তর্দিকে অবস্থিত। সচরাচর কোন পদার্থে সংলগ্ন থাকিলেও 

ইহারা সময়ে সময়ে ত্র দণ্ডাকার বৃত্ত হইতে ভিন্ন হইয়! সম্তরণ করতঃ অন্ত স্থানে গমন করে 

এবং তথায় আবার কোন পদার্থে সংলগ্ন হয়। এই সন্তরণাবস্থায় ইহাদের গাত্রে বৃত্তাকাঁরে 

অনেকগুলি পর্টিক! দেখা দেয় । বৃহতৎকোধষপার দীর্ঘাকার, ুক্ম পট্টের (ফিতার) ন্যায়। 

অসঙ্গমজ দেহবিভাগ দেহের টর্যযের সমহ্ত্রে সাধিত হয়। সঙ্গম বা ক্ষণিক মিলন 

(০০10825091) সাধারণ সংলগ্ন প্রাণী এবং ক্ষুদ্রতর সম্তরণশীল প্রাণীর মধ্যে সংঘটিত হয়; 

এই ক্ষুদ্রতর প্রাণীগুলি সাধারণ প্রাণীর অসঙ্গনঞ্জ দেহবিভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। 
এই বর্গের প্রাণিগণ বোভিরিয়! (73০%০7৪) নামক একপ্রকার রোমীর মত কোন 

আদিম রোমী হইতে উদ্খিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 



হরচন্দ্র ঘোষ ও তাহার নাট গ্রন্থাবলী * 
জেনারেল এসেম্ব্রি ইন্ট্টিটিউশনের গণি ত-শিক্ষক তাঁরা্টাদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন” নাটককে 

ইংরাজী আদর্শে রচিত সর্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক বলিয়া ধর! হয়। ইহার প্রকাঁশক1ল 
শকাব্দ ১৭৭৪ (খ্রীঃ অঃ ১৮৫২) । সাহিতা-পরিষদের পুস্তকাগরে ইহার ষে মুল-সংস্করণ 

রক্ষিত অছে, তাহা অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (সন ১৩২৪, পৃঃ ৪২) 

ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমি ইতিপুর্বেই লিপিবন্ধ করিয়াছি। ইহার পর হয়চন্দ্র ঘোষের 
অধুনা-ছুপ্র/প্য নাটকগুলিই উল্লেখষোগ্য প্রাচীনতম রূচন|। ইহার প্রথম নাটক 'ভাঙ্মতী- 

চিত্তবিলাঁস” ১৭৭৫ শকে (১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ) অর্থাৎ ভদ্রাজ্জুনের এক বৎসর পরে মুদ্রিত হইয়াছিল ঃ 

কিন্তু ভূমিকার তারিখ হইতে বুঝা যাঁয় যে, উভয় নাটক এক সময়ে রচিত। হুরচন্দ্রের 

“চারুমুখচিভুহরা” 'ও 'কৌরব-বিয়োগ” নামক ছইখানি নাটক বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিক্নম 

গ্রস্থাগরে আমার হস্তগত হইয়।/ছিল এবং তাহার সঙ্কিপ্ত বিবরণ আমি 'বাসম্তিক” পত্রিকায় 

(ঢাকা, ১৩৩০, পৃঃ ১৪-১৮) প্রকাশ করিয়াছি। এখন হরচন্দ্র ঘোষের সমস্ত নাটক 

এবং তছার অন্ত।গ্ত গ্রন্থাবলীও আমার হস্তগত হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে হরচন্দ্রের 

গ্রন্থাবলী ও তাহার সাহিত্য-প্রণচষ্টার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে ইচ্ছ! করি। 

হরচন্দ্র ঘোষের জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি নাই। তবে তাহার বংশধরগণ 

এখনও বর্তমান আছেন এবং আশা! করা যায যে, তাহার! তাহাদের সুযোগ্য পূর্বপুক্ষষের 

জীবনেতিহাস সাধারণের গোঁচর করিবেন। হরচন্দ্র খ্রীঃ অং ১৮১৭ সাঁলে হুগলী বাবুগঞ্জে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিত। হলধর ঘোষ হুগলী কালেক্টরেটে হেড ক্লু বা 

প্রধান সেরেন্তাদারের কর্ম করিতেন। ইহাদের আদি বাসস্থান বোধ হয় খানাকুল কুষ্চনগর । 

হরচন্দ্র হুগলী কলেজে শিক্ষাঁলাঁভ করিয়া মালদহে আবকারী-বিভাগের অধ্যক্ষ (12১:0159 

50111170691) ) হন এবং অন্থান্ত রাজকর্্ে স্থখ্যাতি লাভ করেন। তাহার গ্রন্থ।দি পাঠে 

বুঝ! যাঁয় যে, ইংরাজী, বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট দখল ছিল; কিন্ত সেকালের 

ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকর্দিগের মত ইংরাজী সাহিত্যের দিকেই তাহার ঝোঁক বেশী ছিল, 

এবং তাহার প্রথম ছুইখানি নাটক সেক্ষপীয়রের দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। 

কিন্ত “কৌরববিয়োগে'র নাট্যবন্ত মহাতারতের উপাখ্যান হইতে গৃহীত এবং তাহার 

'রাজতপন্থিনী' কাব্য মহাভারতের প্রসিদ্ধ কাশীরাঁজকন্ত! অন্বার উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। 

তাহার অন্তান্ত গ্র্থে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালার কবিগণের রচনার প্রতি যথেষ্ট 

অন্থরাগ দেখ! যায়। *ভানুমতী চিত্তবিলাস্রে শেষভাগে তিনি “অন্নদামঙ্গলে'র অনুকরণে 

* বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষদের ৩৩শ বার্ধিক পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 



১৪২ সাহিত্য-পরিষণ্-পত্রিক! [.১র সংখ্যা! 

বিদ্য| ও সুন্বরের মিলন-বর্ণনার অনুরূপ নায়ক-নায়িকার মিলন বর্ণন। করিযাছেন। যতদুর 

জানা যায়, তাহার শেষগ্রস্থ ১৮০০ গরীষ্টাব্দে রচিত। ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্ষের ১৪ই নভেম্বর তাহার 

মুত্তু হয়। 

কলিকাতায় প্রকাশিত তাহার গ্রন্থ বলীর ক্রমানুযাহী তালিকা এইরূপ ২ 
(১) ভানুম হা চিত্তবিলান--১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ 

(২) কোৌরববিয়োগ--১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ 

(৩) চাকুমুখ-চিত্তহর--১৮৬৪ গ্বীঃ সঃ 

(৪) বঝারুনীবারণ বস্থরার সঙ্গদোষ (1৮০ [.০০001৩51010110 1১10৮106101, 01 

ঠঠ 

1)1111010171055) ১৮৬৪ হী; আঃ 

(৫) রজতগিরিনন্দিনী নাটক--১৮৭৪ খ্বীঃ অঃ 

(৬) বাজতপন্বিনী কাব্য--১৮৭৬ শ্রীঃ অঃ 

(৭) সপত্বী সযো। ( বোধ হয়, উপন্তাস )--১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ 

(৮) শিবাজীর জীবনী হইতে উপদেশ সম্থলন ( এই পুস্তকে র ভ'ম| ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, 

তাহ! জান। যায় নাই )--১৮৮০ থ্রী ভ2। | 

১। ভানুম তীচিত্তবিল।স। 

হরচন্দ্ের প্রথম গ্রন্থ 'ভান্ুমতীচিত্তবিলাস সেকৃস্পীয়ারের 'ড01০17060£ ৬০10100, 

অবলম্বনে লিখি ঠ। ইহার পরিচক্পপত্র (1161০ 1১7৫০) এইরূপ £_- 

ভ।নুমতীচিত্ভবিলান / নাটক / হুগলী বিগ্ঠালয়ের পুর্ব ছাত্র / ইদানীং / মালদহের 

আব.কারী স্থপরিপ্টেণ্ডেণ্ট / শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ / কর্তৃক রচিত।/ কলিকাতা পূর্ণচন্দ্রো দক় যন্ত্রে 

মুদ্রিত হইল।/ সন ১৮৫৩ । শকাব্দ ১৭৭৫ । |১ 

ইহার এথমেই ছুইটি ভূমিক1 আছে; একটি বাঞঙ্গালয় ও অপরটি ইংরাঁগীতে লিখিত। 

নিয়ে উভয় ভূমিক।ই প্রদত্ত হইল। ইহ! হইতে গ্রন্থকারের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। 

“এতদেশীঘ বালকবুন্দের জ্ঞান বুদ্ধযর্থ উৎদাহান্বিত ইংলগায় কোন বিচক্ষণ মহাজনের 

পরমর্শক্রমে 'মামি “সেকৃস্পিয়র” নামক ইংলগীয় মহাকবির স্বনাম প্রসিদ্ধ মহা নাটক হইতে 

“মরচেণ্ট-অফ-ভিনিস* ইতাভিধেয় অপুর্ব কাব্যের আনুপুর্িক অনুবাদ করিতে আরম্ত 

করিয়াছিলাম, কিন্তু এ্রীকাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাঁষার ভাবের সহিত 

এঁক্য হয় না দেখিয়া! কতিপয় প্র!চীন জ্ঞানবন্ মহাশয় উল্লিখিত কাব্যের আখ্যানের মর্মমাত্র 

গ্রহণপুর্ববক আমুলাৎ দেশীয় প্রপালীতে রচনা করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্জি 

যুক্তিযুক্ত বোধে তদমুদারে এই “ভান্ুমতী চিতবিলাস* নাটক গগ্ভপন্তে রচন! করিলাম । 

১। এই গ্রন্থ কলিকাঁত। ইম্পিরিয়াল লইব্রেরীতে পাইয়।ছি। 



দন ১৩৩৩ ] হরচন্দ্র ঘোষ ও তাহার নাট্য গ্রস্থাবলী ১৪৩ 

যগ্তপিও ইহাতে উল্লিখিত ইংরাজী কাব্যের আন্ুুপুর্র্বিক অন্থুবাদ ন| হউক, তথাপি বণিত 

মহাকবি সেক্সপিয়রের সন্ভাবের বনুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মন গ্রহণ করিয়াছি; তবে 

বহু স্থানে মূল কাবোর সহিত মিলন করিলে নিবর্তন পরিবর্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্ত 

তাহা সুদ্ধ দেশীয় মহাঁশয়দিগের অবকাঁশকালে পাঠামোদের আনুকুল্য নিব্চেনায় করা হইল। 

অতএব যদি এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ভদ্রপমাজের মনোনীত হয়, তবে আমি প্রকৃষ্ট রূপে কৃত স্বীয় 

পরিশ্রম সফল বোধ করিব। কিমধিকং স্ুধীবরেঘি তি । 

হুগলী 
| ? শীহরচন্দ্র ঘে|ম 

ভাদ্র ১৭৭৪ শক|ব। ) 

11২17 ৬0০ 

[1 191090101010 00151001000 01 412002010 00171)0516101 €0 10 11700110101 

182010914, [ ৮৮0010 019501৮0) 112 2 016 90006056101) 01 1) 15010100217 

01610 91? 1120509 90110201017) 1 1170 91151107119 01100107101) 000 61200512010] 

0% ১1715199215 10010 06 ড৬৩71০০--7 10175, 010) 000001 ঠ0001101 

1]. 50100 10919505100 1/2084%%, /7077116/ 2627 2170 9/%61/0 0 [991117195 6০ 

1170 17150 270 50001701215 01 /75771/ 17/) ৮৮5 ০9175109700 09 1005% 101 

1110 1)0110056 001 11101) 010 02051756101) ০5 2৮০৮৮৫01 01700168161) 199 170৩. 

1301 070 10127 ড৬৮েন 21927001)001 1১910101190 015627090 0116 71510 01 55222) 

501))0 0£ 1077 19211100 01017051011 50171701500 0176 100 [9010911221069 

$৮2৭ 1160) 1101 [০0 196 1)0100121) 01010550100 07000 111 10101) 1025 00119 

৬৬০1০ 10150. 1 0001৩ 1617 20100 21101 01100100901 10 1100 1011) 0116 

5112090 ০0£ 2 132108711 42/%% 01 19120125176 01015 070 00196 2170 011091 

[0195 01 0০ 11010102171 01 ড৬০1)109), ১৬10 0915109171010 72001110105 2170 

21601210915 10 5010 00 1126৮০07505; 17001 ঠ 01)0 52100 01700 19515 10 

00001007165 €0 ০0179 00 100 ০0017051761) 10 11450 11010601501 2৪00176 

01010501565 20011911100 ৮৮161) 5177105196216) 57৮০ 01)70051) 01010000111) 01 

00661 ০0৬1) 1011509859) 01700200001 070 2011)0175 5011(শ7001) 25 ০0301)55550 

1) 01০ 1১956 10255200511 019 1012 11 000561017, 1116 591 01 19001)6101) 

170) 42/%%15 00 12566 ৮৮10) 00177 00010910110) 1 02509 17091062105 0151176 

01: 501555 20, 006 ৬৬০1]: 00111 01 21705] 01021206061, 10100058111) 85 16 00905) 

(9100 2 130170211 7/2/%4%, (1)00011 ড৬/1100017 200101) 20651 01)0 102101091 0£ 21% 

15121151)10125, 13065170010. 1270 ৮৮011107566 ৮111) 00911 21010910028 0101), 

* হরচন্্র নিজের রচনাকে প্রথম বাক্ালা নাটক বলিতেছেন; তাহাতে বোধ হয়, তিনি 'ভপ্রাজ্ভুন' নাটক 
দেখেন নাই। “কৌরববিয়োগে'র ভূমিক! হইতে জানা যাঁয় যে, 'ভানুমতীচিত্তবিলাস* কখনও কোন নাটাশালায় 
অভিনীত হয় নাই । ৰ 



১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্য। 

1] ০০14 09917; 17) 101009015 21221011929) 2170) 1£ 0005 21700117550) 

1102৮9৮ 0909৬০969৪ 1008 1015065 1)090115 0০ ৮৮010175 00001 ৮৮901055018 

5117)112111900019, 

170992501)1)7, ]1100110 001)011091 01)050% 
2090]) 0০601931) 1892 

নাটকের প্ররস্তে নান্দী, প্রথমতঃ ত্রিপদী ছন্দে সরস্বতীবন্দনা, যথা,___ 

“সারদে বরদে বাণি নারাক্ণি বীণ।পাণি। 

তার মাগে! সর্বপ্রাণি, ভবভয়ভঞ্জিনী” ॥ 

_-ইত্যাদি। 

তার পর সংস্কৃত নাটকানুষায়ী সুত্রধার ও নর্ভকীর পয়ার ছন্দে কথোপকথন এবং নর্তকীর 

গান। 

নাটকখানি ১--১৯৮ পৃষ্ঠায় পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত । এই অঙ্কবিভাঁগ ইংরাজী £১০এর 
অন্থরূপ। ইংর[জী ১০০7০এর অনুযাঁয়ী প্রত্যেক অঙ্ক আবার অঙ্গে বিভক্ত । বিভাগ 

এইরূপ ;_-১ম অন্ক_-৩) ২য়--১০ ) ৩য়_-৮ ) ৪র্থ-+৯; ৫ম-৩। 

সেক্স্পীয়রের মৃণ নাটকের তালিকার সহিত নাট্যে।ক্ত ব্যক্তিগণের তালিকার মিল 
রহিয়।ছে; তবে তাহাদের ন।ম ও উপাধি বিভিন্ন এবং ছুই একটি ছোটখাট চরিত্র গ্রন্থকারের 
নিজের স্যষ্টি ঃ যথ,__কানুরায় জ্যোতির্বেত্তা, নাপিত ও তাহার মুখর! পত্ব। মালতী, উজ্জঙ্ষি নী- 

দেশীয় ভাট ও রাঁজদূত গঞ্গানায়ক, সদানন্দ ভীড় ও তাহার স্ত্রী বিলাস ইত্যাদি । 

নাট্যবণিত প্রধান বাক্তির নাম ও উপাধি এইরূপ দেওয়] হইয়াছে, 

[0015 ০1 ৬০111০9 বীরবর, উজ্জয়িনী দেশের রাজা । 

1১111)00 ০0 1০1০০০০) ১৪1০5 কনর্পকেতু, কাশীরাজপুক্র ৃ 
| ০ ৃ ভান্ুমতীলাভার্থা 

1১711100 01 £0170019 1১০1619 বিজগকেতু, কলিঙগ রাজপুত্র 

4১110010109 চারুদত্ত, গুজরাটদেশীয় পোতবণিক্। 

1325591719-- চিত্তবিলাস, চারুদত্তের মিত্র ও ভানুমতীলাভা্থা 

5০9181719 (চত্রসেন 
2177 ও দের চারুদত্ত ও [6ত্তবিলাসের অমাত্য 

(312010009 সহদেব 

],0101720 চন্দ্রসেন, চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অস্তরঙ্গ ও শশিমুখী- 
লাভাথী। 

91১19০, লক্ষপতি রায়, গুজরাতদেশীয় উৎ্কট কুসীদগ্রাহী 
কপণ মহাজন। ৃ 

/ 



সন ১৩৩৩ ] হরচক্জর ঘোষ ও তাহার নাটট্যগ্রন্থাবলী ১৪৫ 

[0১91 গণপতি রার, উক্ত মহাজনের কুটুম্ব ও তম্থগত। 

[.21)0910 001009 ছুলালদাঁস, লক্ষপতির কুষাঁণ ভূত্য। | 

010 00100 নন্দলাল, ছ্ুলালের অতিবৃদ্ধ পিতা । 

1১0101% ভানুমতী, রাজকন্ত। (জনুঢ) 

11558 স্থশীলা, মন্্রিপুজী ও রাজকন্যার সহচরী। 

[555108 শশিমুখী, লক্ষপতির কন্তা। 

(চন্দ্রাবলী, রা'জমহিষী। 
বি ০০0%/:9513910110$ | সুলোচনা, রাজকন্তার সহচরী । 
01212000111 

১17905০51)০210 1 সাবিত্রী, লক্ষপতির ভাষ্য । 

(সেবিক?, সাবিত্রীর দাসী । 

“নাটযাগার কদ। উজ্জয়িনী কদাচিন্ব৷ গুজরাট দেশে হইবেক”। 

এখন অহ্--(১--২৪ পৃষ্ঠা ) 
প্রথম অঙ্গ (১-_-৩ পৃঃ) । উজ্জয়িনীরাঁজবাটী। নান্দী, সরস্বতীবন্দন1, স্থত্রধার ও 

নর্তকীর কথোপকথন । সমস্তই প্রায় পয়ার ছন্দে। 

দ্বিতীয় অঙ্গ (৩--৬ পৃঃ) উজ্জয়িনীরাজবাটার অন্তঃপুর। রাণী চক্দাবলী তাহার 
কন্তা ভাম্ুমতীর বিবাহের জন্ত অত্যান্ত উৎ্কণ্ঠিত।; বাজ। বীরবরের সহিত আলোচনার পর 
রাঁজমন্ত্রী “সম্পুট” (০8515) স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। 

তৃতীয় অঙ্গ (৭--১৪ পৃঃ) দৃশ্ত পুর্ববৎ। ভান্থুমতী ও স্থলোঁচন! পূর্বেক্ত সর্তের 
কথ। শুনিয়াছেন। চিত্তবিলাসের প্রতি ভানুমতীর অনুরাগ স্বীকার। স্শীসা পরামর্শ 

দিলেন যে, গুজরাট নগরে ভাট পাঠান হউক; কিন্তু সুলোচন! এ বিষয়ে মত দিলেন না। 
তাহার পর সদানন্দের স্ত্রী বিলাসের ফুল, পান ও গন্বদ্রব্যাদি লইয়৷ গ্রবেশ । এই শেষ অংশ 

গন্ধে, কিন্তু পুর্বভাগ পণ্ে। বিলাসের প্রসঙ্গের কোঁনও সার্থকতা নাই, কিছু অনাবস্তক 

ভাডামি আছে। 
চতুর্থ অঙ্গ ( ১৫--১৭ পৃঃ)। উজ্জয়িনীর রাজবাটীর বহিঃগ্রকোষ্ঠ। রাজা এবং তৎ- 

পারিষদবর্গ বিবাহের লগ্ন স্থির করিলেন। গঙ্গানায়ক ভাটের প্রবেশ এবং বিজয়কেতু ও কন্দর্প, 
কেতু নামক 'ভামন্ুমতীলাভাখি,-দ্বয়্ের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন। সমন্তটাই গগ্যে, কেবল ভাট- 
কর্তৃক রাজকুমারদয়ের বর্ণনা পদ্যে, ভারতচন্দ্রের অনুকরণে, পয়ার ছন্দে । 

পঞ্চম অঙ্গ ( ১৭--১৯ পৃঃ )। উজ্জয়িনীনগর সদানন্দ ভশাড়ের বাটা । সদানন্দ ও তাহার 
রসিকা! স্ত্রী বিলাসের কথোপকথন, সমস্তটাই গদ্যে? কিন্তু ভাষা অত্যন্ত আড়ষ্ট । এই ঘৃস্তের 

কোনও আবশ্তকত। বুঝ। যায় না। 

ষষ্ঠ অঙ্গ (২*__২৪ পৃঃ)। উজ্জয়িনীরাজবাঁটার অন্তঃপুর। ন্ুলোচনাকর্তৃক ভান্ুমতীর 
গাণিগ্রার্থী বিভিন্ন দেশের রাজকুমারদের বর্ণনা । কিন্তু ভান্মতীর কাহাকেও মনোনীত 
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হইতেছে না। অঙ্গ, বঙ্গ, কাঁঞ্ী, কানকুজ, মগধ, মথুরা ও মিথিলা, প্রায় সমস্ত গ্রধান প্রধান 

প্রদেশ হইতে র|জকুমারেরা আসিয়াছেন। 

ছিত্ভীম অঙ্ক্- (২৪-_-৬৫ পুঃ) 

প্রথম অঙ্গ (২৪--২৭ পৃঃ)। চিন্তবিলাস ভানুমতীর প্রেমে পড়িয়াছেন এবং মিলনের 

জন্ত কাতর | চারুদন্ত চন্দরদেনকে লক্গপতির নিকট হইতে টাকা ধার করিবার জন্থ পাঠাইলেন। 
রঙ্গভূমি হইতে ন্গ্ত সকলে নিষ্তীত্ত হইলে লঙ্গপতি ও তাহার কন্তা শশিমুখীর বিষয়ে 
চন্দ্রসেনের নিভৃত চিন্তা ও স্বগতোক্তি। সমস্তটাই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে। 

দ্বিতীয় অঙ্গ (২৮--৩১ পু$)। গুজরাট নগরে চন্ত্রসেনেরে বাটী। চন্দ্রসেন লক্ষপতির 
নিকট যাইবার জন্য গ্রপ্তত হইতেছেন এবং তাহার ভূতাকে ক্ষৌরকার্য্যের জন্ক নাপিত ডাকিতে 

আদেশ করিলেন। গ্োতিবিদ নাপিতকর্ক ক্ষৌরকার্যোর বিধিনিষেধ লইয়। কৌতুক ও 

নিজের পুরাণ ও জ্যোতিষশান্্রজ্ঞত|র পরিচয় গ্রদান। এই দৃশ্যটা সম্পুণ অনাবন্ঠক | গদ্য । 

তৃতীয় অঙ্গ (৩১--৩৩ পৃঃ)। চর্জরসেনের ভূতোর সহিত কালুবায় নাপিতের সাক্ষাৎ 

এবং মুখর। মালতার প্রবেশ ও রঙ্গকৌতুক | সমস্তট। গদো, কিন্তু নিরর্থক | 

চতুর্থ অঙ্গ (৩৪--৪* পুঃ)। গুজরাট নগর, লক্ষপতি মহাজনের বাটা । চন্দ্রসেন, 
চাুদত্তের প্রার্থনা লক্ষপতিকে জানাইলেন; পরে চারুদত্ের প্রবেশ । সমস্তটাই মূলের গ্রথম 

অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্ঠের অনুবাদ । শেষ ভাগের ছুষ্টটী পয়াঁর রচনা ছাড়া সমস্তটাই গদো। 

পঞ্চম অঙ্গ ( ৪০-_-৪৫ পৃঃ)। লক্ষপতির বাটার অন্তঃপুর। লক্ষপতির নুখংসত। প্রতিপন্ন 
করিবার জন্ত গ্রন্থক।র লক্ষপতির ভারা। সাবিত্রীর চরিত্রটি অতিরিক্ত স্ষ্টি করিয়ছেন। এই 

দৃশ্তে শশিমুখী সাবিত্রীর দাসী সেবিকার নিকট নিজের এবং মাঠার ছঃথ বর্ণনা করিতেছেন। 

সেবিকা চন্দ্রসেনের কথা বলিল এবং ছুল1ল চাঁকরকে দিয়! তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইবার 

জন্ত উপদেশ দিল। ছুপাল লক্ষপতির নিকট চাঁকরী করিতে নারাজ এবং চিত্তবিলাসের নিকট 

চাঁকরীর উমেদার। তাহার হাতে একথাঁনি চিঠি চন্দ্রমেনের নিকট পাঠান হইল। 
ষষ্ট অঙ্গ €(৪৬--+৫২ পৃঃ)। গুজরাট নগর, রাজপথ । ছুলাল এবং তাহার বৃদ্ধ পিতা 

নন্দলালের সাক্ষাৎ । গ্রথমে পদা, কিন্তু পিতাপুত্রের কথেপকথন গদ্যে । চিত্তবিলাসের প্রবেশ 

এবং ছুলালকে ভূত্যরূগে নিয়োগ । চিত্রসেন সুশীলার সহিত প্রেমে পড়িয়াছেন এবং দীর্ঘ পয়ার 

ছন্দে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন । পরে ছুই বন্ধু একত্র উজ্জপ্িনী যাইবেন, এইরূপ স্থির 

করিলেন। (মুলের ২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্ঠের মোট।|মুটি অনুবাদ )। 

সপ্তম অঙ্গ (৫২--.৫৪ পৃঃ)। গুজরাট নগর, চন্দ্রসেনের বাটী। ছুলাল শশিমুখীর চিঠি 

চন্্রসেনকে দিল। লক্ষপতি চিত্তবিলাসের বাড়ীতে রাত্রে আহার করিতে যাইবেন) সেই 

সময় চন্দ্রসেন শশিমুখীকে লইয়া পলায়ন করিবেন, এই মন্ত্রণ। ছুলাল চন্দ্রসেনকে জানাইল। 

সমস্ত পদ্য । 

অষ্টম অঙ্গ (&৪--৬২)। লক্ষপতির বাঁটা। সাবিত্রী স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, গৃঁহলক্ষ্মী 
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তাহার গৃহত্যাগ করিয়া! লইতেছেন। লক্ষপতি সাবিত্রীকে তাহার পিত্রীলয় গমনের অনুমতি 

দিলেন। সমস্ত পদ্যে। পরে ছুলালের প্রবেশ এবং লক্ষপতিকে চিত্তবিলাসের নিমন্ত্রণ পত্র 

প্রদান। এই অংশ গদ্যে। (মূলের ২য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্ত )। 
নবম অঙ্গ ( ৬২--৬৪)। লক্ষপতির বাটির সম্মুখে রাজপথ । শশিমুখীর পুরুষবেশে 

প্রবেশ ও চন্দ্রসেনেব সহিত পলায়ন। ( মূলের ২য় অঙ্ক ৬ষ্ঠ দৃষ্তের অনুবাঁদ )। 

দ্রশম অঙ্গ (৬৪--৬৬)। গুজরাট নগর রাঁজপগ। চারুদত্ত চিত্রসেনকে চিত্তবিলাসের 

সহ্থিত এক নৌকায় যাঁইতে বলিলেন। 

ভুত্ভীল্স সহ ৬৬১১৬ পৃঃ) 
প্রথম অঙ্গ (৬৯--৬৯)। *গুজরাঁটনগরৈকরাজপথে” সহদেব ও জয়দেবকর্তৃক চিত্ত- 

বিল/সের উজ্জরিনীষত্রার সংব।দ প্রদান ও লক্ষপতির ছুঃখ বর্ণনা । 

দ্বিতীয় অঙ্গ ( ৬৯-_-৭০)। উঞ্জয়িনীনগর রাজবাটা। বীরবর ও গঞ্গানায়ক ভাট 

ভান্মতীর পাণিপ্রার্থ কাশী ও কলিঙ্গের রাজপুত্রদ্ধয়ের অভ্যর্থনা র জন্ত প্রস্তত হইতেছেন। 

তৃতীয় অঙ্গ (৭০--৭৭ পৃঃ)। “উজ্জয়িনী রাজবাটার অন্তঃপুর মধ্যে সম্পুট গৃহে”। মুলে 

২য় অঙ্ক ৭ম দৃষ্তের '০০১1:০6-১০০17০এর অনুবাদ । ভানুমৃতী বাহিরে, কিন্তু সুলোচন। 

ও স্ুশীলা যবনিকার অন্তরালে । 

চতুর্থ অঙ্গ (৭৮--৮৪) ওগু্জীরাটনগর রাজপথ । (মূলের ৩য় অন্ধ ১মদৃষ্ত )। গদ্যে। 

পঞ্চম অঙ্গ (৮৫-_-৯৬)। উজ্জয়িনী রাঁজবাটার অস্তঃপুর ॥ সম্পুটগৃহে চিত্তবিল|সের 
পরীক্ষা । মুলের প্রসিদ্ধ ০951:96-5001)9 (৩য় অস্ক ২য় দৃশ্ঠ) এর অনুবাদ, বেশীর ভাগ পদ্দয। 

যষ্ঠ অঙ্গ (৯৬--১০৩)। উজ্জপ্সিনীনগর, কুঞ্জবন সরোবর তট ॥ সুশীল! ও চিত্রসেনের 

সাক্ষাৎ) পরে চিত্তবিলাঁস ও ছুলাঁলের প্রবেশ 1 

সপ্তম অঙ্গ ( ১০৩--১১০)। ভানুমতী, চন্দ্রাবলী, সুলোচনা, ও সুশীল । পরে রাজা 

বীরবরের ভাট, পারিষদগণ প্রভৃতিকে লইয়৷ প্রবেশ ও চিত্তবিলাসকে কন্তাদান। সেই সঙ্গে 
চিত্রসেনেরও সুশীল! লাভ । 

অষ্টম অঙ্গ (১১*--১১৭)। উজ্জয়িনী রাঁজবাটার অন্তঃপুর। নৃব পরিণীত বর ও বধূর 
কৌতুক ও আমোদ প্রমোদ । ইতিমধ্যে বিলাসের প্রবেশ ও রঙ্গকৌতুক । 

চল্ডুর্থ আন্কঃ-_( ১১৭--১৮২) 
প্রথম অঙ্গ (১১৭--১১৯)। গুঙগরাটনগর বিচারাঁলয়। শক্তিধর ধর্্মাধ্যক্ষেক্প নিকট 

লক্ষপতির অভিযোগ । গদ্য। 
দ্বিতীয় অঙ্গ €১১৯_-১২৫)। গুজরাটনগর কারাগার সম্মুথস্থ রাজপথ । কোটাঁল ও 

দগুনায়ককর্তৃক চাক্দত্তের গ্রেফতার; সহদেধষের হস্তে চিত্তবিলাসকে চারুদত্তের পত্র 

প্রদান। গদ্য। 
তৃতীয় ৮ )। উজ্জঞ্বিনী রাজবাটীর অন্তঃপুর। রাজ! ও রাণী তীর্ঘযানজ 

১৯ 



১৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [৩য় সংখ্যা 

করিবেন বলিয়া স্থির করিতেছেন । পদ্য । এদৃশ্টের গ্রয়োজন এই যে রাজা রাণী তীর্থযাত্রা 
না করিলে তনুমতী স্বাধীন। হইতে পারেন না। 

চতুর্থ অঙ্গ ( ১৩০-_-১৩৩ পৃঃ) উজ্জযিনীনগর রাজপথ । চন্দ্রসেন ও শশিমুখী, কিয়ৎ 
দুরে ছুলাল সদানন্দ ভাঁড় ও বিলাদ। গদ্য। 

পঞ্চম অঙ্গ-( ১৩:--১৪২ গৃহ) উজ্জঞ্সিনী বাজবাঁটার অন্তঃপুর । শশিমূখী, চন্দ্রসেন 
ও ছুলাল আসি! ভান্ুমতী চিত্তবিলস প্রভৃতির সহিত যোগদান করিলেন। পরে সহদেব 

আপিয়! চারুদর্তের চিঠি চিন্তবিলাসকে দিলেন এবং চিত্তবিলাস গুজরাটযাত্রার সন্কল্প করিলেন। 

গদ্য । 

ষ্ঠ অঙ্গ-( ১৪২--১৪৭ পৃঃ)। দৃশ্ত পূর্ববৎ। ভানুমতী ও সুশীলার গুজরাট যাত্রা 

ও বিচারালয়ে চারুদন্তের পক্ষসমর্থনের সঙ্থল্প । অল্লাংশ গদ্য । 

সপ্তম অঙগ__( ১৪৭--১৫০ পৃঃ )। উজ্জয়িনীনগর কুস্ুমকানন। শশিমুখী ও চন্্রসেন 
চিত্তবিলস ও ভামুমতীর অনুপস্থিতিতে উজ্জয়িনীরাজবাটীর সমস্ত ব্যাপার পর্যবেক্ষণের 

ভার পাইয়াছেন। এই দৃণ্তটি অনাবশ্টুক | 
অষ্টম অঙ্গ_-( ১৫০-_-১৭৯ পৃঃ)। গুজরাটনগর, বিচারালয়। মুলের প্রসিদ্ধ ০:০৪ 

১০০17 ( ৪র্থ অগ্ক, ১ম দৃণ্ত )এর অন্বাদ। ভানুমতী বিদ্যাধর শাস্ত্রী (101. 13০117119 ) 

পাজিয়। চাঁরুদত্তের তরফে ওকালতী করিতে আসিয়াছেন, ও সঙ্গে মুহ্ুরীবেশে সুশীল 

বেশীর ভাঁগ গদ্য । 

নবম অঙ্গ-_( ১৭৯--১৮২ পৃঃ)। গুজরাটনগর, রাঁজপথ। ছদ্মবেশে ভান্থমতী ও 

সুশীল এবং পরে চিত্রসেনের অঙ্ধুরীয় লইয়া প্রবেশ । (মূলের ৪র্থ অহ্ক, ২য় দৃশ্তের অনুবাদ )। 
শশব্গুচম অন্ঃ-(১৮২-১৯৮ পৃঠ )। 

প্রথম অঙ্গ__( ১৮২--১৯১ পৃঃ) । উজ্জগ্মিনীর রাঁজবাটীসমীপস্থ উপবন। ভান্মতী ও 
সুশীলার উজ্জপ্নিনী হইতে প্রত্যাবর্তন। প্রায় সমস্তটাই পদ, পয্ার ভিন্ন মালঝণাপ 

প্রভৃতি ছন্দে। | 

দ্বিতীয় অঙ্গ--(১৯১-১৯৪ পৃঃ)। উজ্জপ্নিনীরাঞ্জবাটার অন্তঃপুর। চিত্তবিলাস ও 
চিত্রসেনের প্রত্যাবর্তন এবং ভান্মতী ও সুশীলার সহিত মিলন (মুলের ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃ্ের 

অনুবাদ )। এই অঙ্গে পয়ার ভিন্ন একাবলী, দ্বিপদী, ভঙ্গপয়ার প্রভৃতি অনেক ছন্দের নৈপুণ্য 

দেখাইতে গ্রন্থকার চেষ্ট। পাইয়াছেন। কিন্তু এইখানেই মূলের স্তাঁয় নাটকের সমাপ্তি নয়। 

তৃতীয় অঙ্গ--দৃশ্য পুর্ব্ববৎ। ছুলাঁলের সহিত বিলাপের ভশীর বিবাহ । এটি গ্রস্বকারের 
কল্পনাপ্রস্থত । 

“ভানুমতীচিত্তবিলাসে'র উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝ। যাইবে যে, যদিও ইহা 

সেকৃস্পীয়রের ইংরাজী নাটকের আহ্ুপূর্ব্বিক অন্থবাদ নহে, তথাপি গ্রন্থকার সেকৃস্পীয়য়ের 

আব্যানের সম্পূর্ণ মন্্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই জন্ত ইহাতে টা বিশেষ নাই। 



সন ১৩৩৩] হরচন্দ্র ঘোষ ও তাহার নাট্য গ্রস্থাবলী ১৪৯ 

তবে ইনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তাহার বাঙ্গাল! নাটকখানিকে দেশ, কাল ও পাত্রের 
অনুযায়ী করিবার জন্য ইংরাজী নাটকের বনু স্থলে “নিবর্তন পরিবর্তনাদি”” করিয়াছেন। এই 

"নিবর্তন পরিবর্তন” প্রাধানতঃ কতকগুলি নূতন চরিত্রে 'ও দৃশোর অবতারণায় দৃষ্ট হইবে 
কিন্ত যে সকল নুতন চরিত্র বা দৃশ্য তিনি তাহার নাটকে স্থষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদ্দের বিশে 

কোনও সার্থকতা দেখ। যায় না) কারণ, সেগুলি বেশীর ভাগই অগপ্রধান ও অপ্রাসঙ্গিক । 

সধানন্দ ভাড় এবং তাহার স্ত্রী রসিক। বিদূষকবর্জিত এই নাটকের হান্তাম্পদ গ্রসঙ্গের 
(০০7০ 6150501 ) জন্য স্ষ্ট হইম্াছে। কিন্তু যে সকল দৃশ্যে তাহাদের অবতারণা 

কর! হইয়[ছে, সেগুলি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়! হান্তেদ্রেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। 

কানুরায় জ্যোতির্কেত্ত। নাপিত ও তাহার মুখরা পত্বী মালতী ঠ:্বন্ধেও এ কথা খাটে 
চন্্রসেনের ক্ষৌরকার্ষে/র দৃশাটি মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্বন্ধবিহীন এবং ইহ! বাদ দিলেও ক্ষতি 
নাই। গ্রন্থকার মূলগ্রন্থের শাইলকের চরিত্র 'যে ভাল করিয়া বুঝিতে পরিয়াছেন, তাহা 

বেধ হয় না । তাঁহা হইলে তিনি শাইলকের এক ভা্যার হ্্টি করিতেন না। গ্রস্থকাঁরের 

উদ্দেশ্য বোধ হয় এইরূপ ছিল যে, শাইলককে ষত নিষ্টর প্রকৃতি বলিয়। প্রতিপন্ন কর! যাঁয়, ততই 

গ্রস্থের উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং সেই জন্ত তাহার উপর স্ত্রীনির্ধযাতনের দে।ষও চাপাইয়াছেন। 

কিন্তু শাইলক যে মানুষ এবং তাহার নি্ুরতার সহিত তাহার ছই একটি স্দ্গুণও যে 

থাকিতে পারে, তাহা গ্রন্থকার ধরিতে পারেন নাই। মুলগ্রস্থে শাইলকের অপতাবাৎসল্যের 

বল্পানা বোধ হয় এই জন্ত । হরচন্দ্রের লক্ষপতি “গুজরাট দেশীয় উৎকট কুসীদগ্রাহী ক্পণ 

মহাজন” হইতে পারেন, কিন্ত্ত সেক্সপীয়রের শাইলক নহেন। সেইজন্ত শাইলকের 

যে বাক্যবলী লক্ষপতির মুখে দেওয়া হইয়াছে, তাহ ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 

গ্রস্থকারের নাট্যকল| ও প্রতিভার আলোচন! বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহিভূতি। কিন্ত 

এই দুল্রাপ্য নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে এ কথার উল্লেখ কর। আবশ্যক বোধ হয়। 

ভাম্ুমতী-চিত্তবিলীসে ভর্রীর্জুন নাটকের ভাষার প্রাঞ্জলতা৷ দেখ! যায় না। ইহার ভাষ! 

মোটেই সরল বা নাটকোপযোগী নহে। পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহার ও কাব্যোৎকর্ষবিধানের 

জন্য ভারতচন্ত্রাদির. অন্থুকরণে ক্বত্রিমতা পূর্ণ সাধুভাষা গ্রয়োগের ইচ্ছা (বিশেষতঃ প্রেমবর্ণন] ও 

নায়কনাগ্সিকাঁর রূপবর্ণনা প্রভৃতির স্থলে) ইহার ভাঁষাকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও উতৎকট 
করিয়াছে । নাট্যকারের উপজীব্য মাঁনবচরিত্রের অভিজ্ঞতা গ্রস্থকারের যে বিশেষ আছে, 

এরূপ বোধ হয় না৷ এবং সেই জন্য ভাষা ও চিক্রচিত্রাঙ্কন জীবনের আদর্শের কাছাকাছি 

পৌছায় নাই। চরিত্রগুলিও সজীব হয় নাই, ভাষাও-আড়ষ্ট হইয়াছে। গ্রস্থকারের কবিত্ব- 

শক্তিরও একান্ত অভাব দেখ! যায়। সেকৃম্পীয়রের নাটকের অনুবাদের জন্য যেরূপ কবিত্ব- 

শক্তির প্রয়োজন, তাহ। তাহার চুনাই। অবশ্য তিনি পয়ারাদি ছন্দে কবিতা রচনা করিতে 
পারিতেন এবং এই নাটকের শেষভাগে বিদ্যাস্ন্দরের অনুকরণে নায়ক নায়িকার মিলন- 

বর্ণনার বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। কিন্তু কোনও উৎ্সপিণী কবিত্বকল্পন! ব। তদুপযোগী ভাষা 



১৫০ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা ৩ সংখা। 
ও ছন্দ তীঁহার আয়ত্ত নহে। একটি উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। পোঁসিয়ার 

প্রসিদ্ধ দয়ামাহত্য-বর্ণন আমাদের গ্রন্থক[র এইরূপ জনুবাদ করিয়াছেন,-_ 

“দয়ার শুনহ গুন লক্ষপতি রায়। 

দরাঁর গুণের কথা বর্ণন ন1 ঘায় ॥ 

অসীম দয়ার গুণ জগতে প্রচার । 

গগন অনুর গ্ঠ।য় সর্বত্র বিস্তার ॥ 

গগনাম্বু ক্ষিতি যেন স্নিদ্ধমতি করে। 

দয়াধন্ম সেইরূপ শুভ করে নরে ॥ 

ছুই মতে শুভকরী দয়|রে জানিবে। 

দাত! গ্রহীতার সেই কলা।ণ করিবে ॥। 

দয়াবান্ হয় সখী দয় প্রকাশিরা। 
গ্রহীত। কল্যাণ দেখে গ্রহণ করিয়া |1» 

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। 

ইহাষ্মী গদ্যের ভাষা তেও যে বিশেষ স্ফুণ্ডি দেখা যায়, তাহা নয়। নিয়ে বিচারালয়ের দৃশ্য 
হইতে একাংশ উদ্ধত করা গেল। 

“চিত্ত, লক্ষরায় তুমি এখনি যে ছুরিতে শাণ দিতেছ, ইহার কারণ কি? 

লক্ষ, ( তর্নপুর্ববক ) ইভাঁর কারণ যে বেটাদের শাণ নাই দেই বেটাদিগকে আরও 
অশাণ করিব এই জন্ত ছুরিতে শাণ দিতেছি । 

চিত্র, লক্ষরায় এ ছুরিক1 (তামার পাষাণময় হৃদয়ে কেন ঘর্ষণ কর না! তাহাতে বিলক্ষণ 

শাণ হইবে, কেননা 'ককুণাবাক্য প্রায় হৃদয় খিন্ধিতে সমর্থ হয় না ধাতুময় তীক্ষ অস্ত্রে তোমার 
কি প্রয়োজন, তোমার লোভ দ্বেষ ও পৈশুষ্ঠরপ যে তিন অস্ত্র আছে তাহা এমত তাক্ষ ষে 

ত্রিশুলের অগ্রভাগ হইতেও তীক্ষতর। 

লক্ষ, যদি শুলে না য।ও তবে তুমি শূলের তগ্রভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাক । 

চিত্র. এই নরাধম লক্ষপতি হিংস্রক পশ্বাদির স্তাঁয় অতি নিষ্ঠুর । ইহাকে দেখিয়া আমার 
এমন মনে হইতেছে ষে কোন হিংঅক ব্যাপ্রের বধকাঁলে তাহার কঠিন প্রাণ লক্ষের জঘন্ত 

দেহে আবির্ভাব হইয়া থাঁকিবেক। যেহেতু এই নরাধমের দুরাশ! রাক্ষসীরূপা অতি ভর়ঙ্করী 

শোণিতাধিনী ক্ষুধার্তা ও সর্বগ্র।সিকা। 

লক্ষ, তুই চিৎকার করিয়া কেবল আপনারই ক্ষতি করিতেছিস্। আগে ভাবিয়া দেখ 
আমার খণ হইতে তোদের কিসে পরিত্রাণ হইবে। আমি বিচারার্থ দণ্ডায়মান আছি।” 
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২। কৌরববিয়োগ * 
হরচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরববিয়ৌগ” অনুবাদ নহে, গ্রস্থকারের নিজের রচনা । এই 

নাকের নাম ও বর্ণনা ইহার পরিচয়-পত্রে এইরূপ দেওয়া আঁছে £--দকৌরববিয়োগ | 

নাটক 1) এতাবতা রাজ ছুর্য্যোধনের উরু / ভঙ্গাবধি অন্ধরাঁজাদির যঙ্ঞানলে দগ্ধ হওয়। 

পর্যন্ত / মহাভারতীয় অপূর্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণ।লীতে বহুলাংশ | গছ্ে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র 
পছছন্দে / শ্রীযুক্ত হরচন্র ঘোঁষ কর্তৃক বিরচিত হইয়া | শ্রীরাঁমপুরের “তমৌহ্র” যন্ত্রে মুদ্রিত 

হইল। / সন ১৮৫৮।৮ | 
এই পুস্তকে রর দুইটি ভূমিকা আছে,_-একটি ইংব্রাজীতে লিখিত, অপরটি বাঙ্গালায়। ইংরাজী 

ভূমিকায় ( তারিখ, হুগলী ১৮৫৭ গ্রাঃ অঃ) উহার পুর্বলিখিত ভ।মুমতীচিত্তবিলাসের উল্লেখ 

করিয়া বলিতেছেন, 1852, 19013115150 107 ৮0110200171 012 01 00৩ 

“]৬] 31017217607 ড০1)109+ %৮1)10]) ৮৮2৪ ১৮11000112৮ 070 90000501091) 01 ো) 

[51110100217 110170 01 720150 00002%6101), 

বাঙ্গাল। ভূমিকায় গ্রন্থকার স্বায় নাটকের উদ্দেশ্ত বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ইহার 

গোঁড। হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 

“এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ লোকেরই অবগতি আছে যে, প্রচরদ্রপে প্রচলিত 

“মহাভারত” ভারতবর্ষের প্রাচীন ও সমীচীন গ্রন্থ, এবং গাহৃস্থা ও ব্র্গচর্যয ও রাঁজধর্্ম ও জ্ঞান- 

যোগ ও ষোগধর্মীদি নানাবিষয়ের উপদেষ্টা বিধায় সর্ববত্রে সর্বদা প্রকষ্টব্ূপে সমাদৃত হইয়াছে। 
কিন্ত আধুনিক অধ্যাপক ও অধাপিতে রদের পন্চরচিত গ্রন্থে বিশিষ্টরূপ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। 
এ কারণ সুরচিত “মহাভাঁরত”ও একল পর্য্যন্ত কষ্টশ্রষ্টে অস্মদাদির কলেজ ও পাঠশালাপ্রকোষ্ঠে 

প্রবিষ্ট হইতে প্রাপ্তাভীষ্ট হন নাই । এবঞ্চ নবরচিত পছ্যগ্রস্থেও বিদ্যালয়ের বিরতি দেখা 

যাঁয়। যেহেতুক তাহার অধিকাংশই প্র।য়ই সুশ্াব্য কাঁবারসঘটিত; এই হেতু ইত্যগ্রে কিয়দংশে 

পদ্যে বিরচিত “ভান্ুমতীচিত্তববিলাস” ইত্যভিধেয় যে নাটক আমি প্রস্ততপুর্বক হুগলির 

কালেজে কৃপালু প্রধান অধ্যাপক পশাহেবের মধ্যবপ্তিতায় বিগ্যাদানার্থ কৌন্সেলে প্রেরণ 

করিয়াছিলাম, তাহ। মহান্ুবভব (1) সভ্য মহাশয়ের স্বরচিত বোধ করিলেও অদ্যাপি কালে- 

জাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই ; অথব! বণিত মহামহিমের! তাহ! তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, 
ইহা মদীয় দুজ্ছেপ। বস্ত্বতঃ প্রাগুক্ত নাটক “সেকস্পিয়রক্কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের 

( অর্থাৎ মর্চয।(ণ্ট-অফ-বেনিসের ) দেশীয় পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতপ্দেশস্থ যে সমস্ত মহাশয়ের 

সেক্স্পিয়র সাহেবক্কৃত স্বনাম প্রসিদ্ধ মহাঁনাটক পাঠ করিয়াছেন, তাহারা অবশ্তই বিবেচনা 

করিয়া থাঁকিবেন যে, এ প্রতিষ্টিত কাব্য নাঁনারসঘটিত ও স্থানে স্থানে এতজ্রপ সরস আদিরস- 

রচিত যে নীতিজ্ঞানাদ্েষী ছাঁত্রগণের তাহ! পাঠের যোগ করিলে “ভারতচন্দ্রে” স্থান নির্য্যাপন 

কর! নৈষুর্যয বোধ হয়।” 
* এই নাটক ও চারুমুখচিত্তহর। ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে আমার হস্তগত হইয়াছিল । 

ঙ্ 

॥ 
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এই জন্ত গ্রস্থকাঁও আদিরস।ত্বক বিজাতীয় নাটযবস্ত পরিত্যাগ করিয়! “মুমার্জিত সাধুভাষা”্র 

মহাভারত হইতে দেশীয় আধ্যানভাগ লইয়া এই পুস্তক রচন। করিয়াছেন । তাহার অবলম্বন 

গ্রধানতঃ কাশীর।ম দাস, এ কথ! তিনি ম্ব়ংই স্বীকার করিয়ছেন $-_ 

“কাশীদাদের কিয়প্তাগের প্রাচীন পপিচ্ছদ যাহ] মুদ্রাষন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রা 

হইয়াছে তাহ! পরিবর্তন করিলাম 1” 

এই নাটক পাচট অঙ্কে সমাপ্ত । প্রত্যেক অঙ্কে এইরূপ দৃশ্তবিভাগ আছে £--৯ম অঙ্ক 
) ২য়_-৬) ৩য়--৪ ) ৪র্থ--:৫ ; ৫ম--৭| প্রথমেই সংস্কত নাটকের অনুকরণে, কিন্তু 

বহুল বাগাড়ম্বরের সহিত, নান্দী। এইনান্দীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; তাহা 
হইতে এই ন|টকের ভাষার কিছু নমুনা পাওয়। যাইবে। 

“ছে মাতর্বাগ্থদিনি, পরমপর্পর পরমেশ্বর প্রচারিত স্বর্গ মর্ভা পাতালাদিস্থ সুরাস্্ুর 

নাগনরাদি যাবৎ প্রাণির প্রাণরূপ বায়ু যে তুমি তোমার স্ুরমনসলধিত শ্রীপাদপদ্মযুগল 

হৃদয়ে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া শ্যজন ও পালন ও সংহাঁরের কর্ত! হরিহরবিরিঞ্্যাদি দেবগণ 

হজনাদিরূপ ভূরীভ।র সম্পাদন করিতেছেন: এবং তোমার কৃপাকটাক্ষে সহস্রাক্ষ স্থকৌশলাৎ 

ও সদ্যুক্তিমত্তায় ভীষণ সুরবৈরিবৃন্দ নিস্থদন করিয়া সুরলোকে আধিপত্য করিতেছেন। 

অপিচ, হে পঙ্কজনেত্রে, তোমার, অপা নদৃষ্টি গ্রসাদে তোমার পাদপস্মের ধানপরায়ণ হইয় 

বাস বালীকি কালিদাসাদি কবীশের। জগজ্জনানুরঞ্জন সুরস্তি সৎকাব্যকর্তা হইয়া! তোমা 

মহতী মহিমার জ্যোতিকে দেদীপ্যমান করিতেছেন ।” ইত্যাদি । 
এইরূপ সংস্কৃতবন্থল পগ্ডিতী ভাষাগ্ প্রায় সমস্ত নাটকখানিই লিখিত । নাটক হিসাবেও 

ইহ খুব উচুদরের রচন! নহে) বরঞ্চ এই আড়ষ্ট ভাষার চাঁপে পড়িয়া ইহার সমস্ত কথোপকথন 
ও নাট্যকৌশল ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। চতুর্থ অঙ্ক (পৃঃ ৪২-৪৩) হইতে উদ্ধৃত 

নিয়লিখিত শ্রীরুষ্ণ দ্রৌপদী ইত্যাদির কথোপকথন হইতে ইহার কিছু নমুনা দিতেছি £-- 

“ভকৃষ।। হে পঞ্চালস্তে, বিলাপ সম্বরণ কর। কর্মবশতঃ এই কর্মভূমিতে লোকের 

ভূয়ঃ ভুয়ঃ জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, এবং জন্মিলেই মরণের নিশ্চয়তা আছে, কেবল ক্ষীণবুদ্ধি 

জনেরাই ইহার কাঁলাকাল বিবেচনা করিয়া শোকগ্রস্ত হয়েন। দেখ, সম্পূর্ণ অষ্টাদশ দিবস 
যুদ্ধ করিয়। সৈগ্তনিকরে সংহার করতঃ পাঞ্চলের! মৃত্যুক্তক পরাজিত হইল। অতএব 
বিধির যে নির্বন্ধ তাহা অনিবাধ্য, হে নৃপজায়ে, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আর এই মত 

বছ বীরবাহুর! বীর্ধ্যবলে ব্রিভুবন বিজয় করিয়া পরিশেষে আপনারা লীলসম্ঘরণ করিয়াছেন। 

অতএব ইতরের ন্যায় ঈদৃশবিলাঁপপর হওয়া জ্ঞানবতীর কর্তব্য নহে। 

দ্রৌপদী । দেব, সংহত সৈন্তাদির শোণিতে শিবির মগ্»,। আর অশ্থথামার নৈষুর্ধ্যও 
অনির্বচনীয়। আমি ইহা কিমতে সহ করিব। 

ভীম। প্রিয়ে, কোন্ উপায়ের ছার! তোমার বর্তমান শোক ও ছুঃখের সমতা হইতে 

পারে তাহা আমাকে কহু। 

স্্৫ 
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দ্রৌপদী । হে পতে, অরণ্যে ও বিরাটভবনে জয়দ্রথ ও কীচকের সমুচিত শান্তির বিধান 

করিয়। আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ। যদি সম্প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই আততায়ি 

অশ্বখামার শিরোমণি আমাকে আনিয়! দেহ। 

ভীম। প্রিয়ে, যদি ইহাতে তোমার গীতি জন্মে তবে আমরা অবশ্ত ইহাঁর উপায় করিব। 

দ্রৌপদী । তোমার অমরবিজয়ি শূরতা শ্রাধ্য, আর তোমার সৌহগ্ভ আজীবন মরণীয়। 
তোমার কৃত আশ্বাসে আমি কৃতার্থ হইলাম । 

যুধি। তথাচ হে ভ্রাতঃ, ব্রাহ্মণ ও বন্ধু আততায়ি হইলেও বধের যে।গা নহে। ইহাদের 

মন্তক মুণ্ডন ও দ্রবিণ সংচ্ছেদেন ও স্থান হইতে নির্ধ্যাপন করাই বধতুলা নচেৎ ইহাঁদের 
দৈহিক দণ্ড নাই, ইহা! মনে কর।” 

স্থানে স্থানে বর্ণনার ছট! মন্দ নহে; কিন্তু এই সকল বর্ণন! গ্রায়ই পথ্ভে লিখিত । যথা পৃঃ 

১০৮--১২ হস্তিনাপুরবর্ণনা (পয়ার ছন্দে ), ঘুধিষ্টির কর্তৃক নরকবর্ণনা পৃঃ ১২২--২৩ (পয়ার 

ছন্দে), ভীয্মের শ্রীকষ্ণস্তরতি পৃঃ ১৩০১৩১ ইত্যাদি । পছ্ের সংখ্যা অতি 'ল্প । নমুনা 

যথ।--( পৃঃ ৫১ )-- 

বিছুর। উঠহ মহারাজ সকল বিধির কাজ 

সবার মরণ মাত্র গতি। 

যেদিন নিয়তি যার সেই দিন মৃতু তার 

তাহ। নাহি ঘুচে মহামতি ॥ 

৩। চাঁরুমুখচিত্তহর! 

হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটকখানির নাম “চারুমুখচিত্বহরা” । পাচ অঙ্কে সমাপ্ত । ইহার 

পরিচয়-পত্র এইরূপ দেওয়া আছে £-_ 

চারুমুখচিত্তহরা / নাটক | / এতদ্েশীয় সরল সাধুভাঁষায় গদ্য পদ্ভ প্রবন্ধে / (হুগলির) 

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘেষ কর্তৃক / রচিত। / কলিকাতা / বছ্বাঞ্জাবু বাটে ৫৩ সংখ্যক ভবনস্থ 
কেনিংযস্ত্রে | মুদ্রাঙ্িত। | ইং ১৮৬৪ সাল।| 

এই নাটক উক্ত ছুইখানি নাটকের অনেক পরে রচিত, এবং ইহার ভাষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার 
ভূমিকায় লিখিতেছেন £-- 

“এই গ্রন্থ অতিশয় অলম্কৃত সুমাঞ্জিত সাধুভাষায় না লিখিয়৷ সামান্ভতঃ কথিত কোমল 

সরল বাক্যে রচনা করিয়া সর্বসাধারণের কৌতুহলজন্ত এতকাটিক! নেপথ্যের উপযোগিনী 
করা যায়।” 

ইংরাজী ভূমিকায় (তারিখ কলিকাতা, ১৮৬৩) গ্রন্থকার স্বীয় উদ্দেশ্য আরও বিভ্ভৃত- 
ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £- 
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এই নাটকের বর্ণনীয় ঘটনারস্থল কর্ণাট। ভোজবংশের রাজ! মহীশুরের পুক্র চারুমুখ 
এবং সিন্ধুবংশের রাজা অংশুমানের কন্। চিত্তহর! মূল নাটকের রোমিও ও জুলিয়েতের 

স্থান অধিকার করিয়াছে । প্রথমেই নন্দী ও শ্ুত্রধ।র কর্তৃক প্রস্ত/বন।। এই প্রস্তাবনায় 

ছুই বংশের রেধারেষি ও নাঁয়ক-নাগ্িকার প্রণয়ন-কহিনীর হুচন! কর! হইয়াছে । ইহার ভাষা 

খুবই সরল; কিন্তু অনেক জারগ|র তাহাতে কিছু গ(ভীর্স্যের হানি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 
কিন্তু পূর্বোক্ত নাটকের সংস্কৃত-কণ্টকিত ভাষার চেয়েও এখানে যথেষ্ট চলিত ভাষার প্রয়োগ 

দেখ যায়। 

প্নুব্রধার। প্রিয়ে সে কথাটি কি? 

নর্তকী । তা আমি তোমাকে বলবো না। শোমার পেটে কথা থাকে না। আমিযে 

মেয়ে মানুষ, তবু কত কথা চেপে রাখি। তুমি পুরুষ মানুষ হয়েও একটি কথা পেটে 

রাখতে পার না। 

সুব্রধার। প্রিয়ে ! তুমি এইবার খালি বল, আমি যেমন করে পারি পেটে রাখবে । 

আমার দিবিব, যদি না বল। দেখ, আমি তোমা! বই আর কারু নই। 

নর্তকী । তৌমার সঙ্গে যখন যার ভাব হয়, তাকেই তো ওই কথা বলযে, প্রিয়ে! 
আমি নিতান্ত তোমারি । তোমার বই আর কারু নই। কিন্তু তুমি যেকার, তা তোমার 

বিধাতাই জানেন।” ইত্যাদি। 
গম্ভীর বিষয়ের অবতারণার সমক্ন গ্রন্থকার আবার তাহার পুরাতন কৃত্রিম ভাষার 

আশ্রয় লইয়াছেন ) কিন্তু কৌরববিয়োগে'র মত আগাঁগোড়া কটমট ভাষায় লিখেন নাই। 
ইহার একটি নমুনাই যথেষ্ট হইবে £-- 

“প্রমের তে! পদ্ধতিই এই; তাতে আবার তুমি খেদ করে কেন আমার দেহ ছেদ 

কর। প্রেমাসক্তের অন্তর হইতে বে দীর্ঘনিশ্বাস বহে, সেই ধুমকেই প্রেম বলিলে হয়। 

«* কিন্ত এই এবং হরচঞ্জের অন্ঠান্ত নাটক কখনও অভিনীত হইয়াছিল খলিয়া জানা ও 
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তাহ। পরিচ্ছন্ত্র হইলেই তাঁহাদের নয়নে প্রেমানল দীণুমান (৯) দেখ; আর সেই ধুম নিষ্পীড়িত 

হইলে নয়নে বারি স্থজন করিয়া অশ্ররূপে সাগরের (?) পুষ্টিবুদ্ধি করে। ইহার দ্বিতীয়ার্থ 

এই যে, প্রেম ক্ষিপ্তভাঁবিশেষ, অথচ বিবেচনাবিশিষ্ট । কটুতায় বুঝি কালকুটের সমান 

হইবে, অথচ মিষ্টতায় প্রাণ রক্ষা করে।৮ 

যদিও 'হরচন্্র এই নাটকে অনেকট! সরল ভাষ। ব্যবহার করিয়াছেন, তবুও যে 

তাহা সংস্কৃতানুষায়ী, কৃত্রিম ও নাটকের অন্থুপযোগী, তাহ বলা বাহুল্যমাত্র । যেখানে লঘুভাষা 

ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখ|নে তাহ! অনেক সময় যে নিতান্ত থেলো হইয়! যায় নাই, তাঁহাও বল! 
যায় না। এখানে মনে রাখা দরকার যে, যখন হরচন্ত্র তাহার নাটকগুলি লিখেন, তখনও 

ভাঁষাসমস্তাঁর নিষ্পত্তি হয় নাই। তখনও গগ্ভে, নাটকে, কবিতায় সকলেই নিজ নিজ 

পথ খুঁজিয়! লইতে চেষ্ট/ করিতেছিলেন। কাব্যে ঈশ্বরগুপ্ত ও মাইকেল, নাটকে রামনারায়ণ 

ও মাইকেল, গগ্ভে এক দিকে সংস্কতকলেজী দল, অন্ত দিকে আলালী নক্ল/কার-_-এইরূপে চারি 

দিকে একট! চেষ্টার লক্ষণ দেখা যাঁইতেছিল। ইইাঁদের কেহই সম্পূর্ণ সফলত। লাভ করিতে 

পারেন নাই। 

হরচন্দ্রের প্রথম নাটক মাইকেল ও রাঁমনারায়ণের পূর্ববর্তী হইলেও, ধাকী দুইখানি 
নাটক সমসাময়িক ব| কিছু পরে রচিত। তখনকার নাটকে (যখা কালীপ্রসক্ন সিংহের 

নাটকাবলীতে ) অধিকাংশ কৃতবিদ্ধ লেখক সংস্কৃতব্হুল গুরুগম্ভীর ভাষ1 বাবার করিতেন । 

“কুলীনকুলপর্ববস্থেগ “জগ তীতল এক্ষণে অন্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজ তাপসমূহ সমর্পিত 
করিয়া কি স্বয়ং সুশীতল হইল? অহহ! বিরহিজনসন্তাপে কাহারও সঙ্কোচ নাই ।” প্রভৃতির 

মধ্যেও কোন উন্নতির লক্ষণ দেখ! যায় না। ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্যপ্রবন্ধে ইহা অপেক্ষা শতগুণ 

অল্ব।র-কণ্টকিত অনুপ্রাস-বহুল এবং অন্বম্বার-বিসর্গ-বঞ্জিত সংস্কৃত ভ।ষা, ভাষার উৎকৃষ্ট আদর্শ- 

স্বরূপ গৃহীত হইত। ফলতঃ তখনও গদ্যের ভাষার স্থষ্টি হয় নাই; ভাষা তখনও সাহিত্য 

শিল্পাগারে শিক্ষার্থ। এক দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অন্ত দিকে অক্ষয়কুমার দত্ব, এই ছুই 
মহাপুরুষের কল্যাণে যদিও বঙ্গভাষ! নবজীবন লাভ করিল বটে, তথাপি উভয়েই সংস্কৃতানুরাগী 

ছিলেন বলিয়া! ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও সংস্কতানুযায়ী হইয়া! উঠিযঘাছিল। বিদ্যাসাগরী ব। অক্ষয়্ী 

ভাষায় লালিত্য, দৃঢ়তা ও ওজস্বিতা থাকিলেও তাহ! সংস্কৃত ভাব, অ্ঙ্কার ও শব্দগৌরবে এত 

ভারাক্রান্ত ষে, তাহাতে মহাকাব্য রচিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা কোনমতে নাটক বা 

উপন্তাঁসের ভাষা বলিয়া লওয়! যাইতে পারে না । অবশ্তঠ এই সময়ে টেক্টাদের আলালী ভাষা 

অধিকতর দ্রুত, সহজ ও ্কূর্তিশালী ছিল, কিন্তু তাহা! এত হাল্ক। যে, তাহাকে মার্জিত করিয়। 

না লইলে কোনও উচ্চশ্রেণীর রচনায় চালান যাঁয় ন|। 
এমন ফি, পরবস্তাঁ সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের রচনাঁতেও এক দিকে এই দীর্ঘায়ত সমাঁসবন্থল ভাষা 

বছ স্থলে তাহার 'নীলদর্পণের করুণরসের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। অন্ত দিকে টেকষাদী ভাষার 

' ছায়। তাহার হাস্তরসের রচনার শ্রীবৃদ্ধি করিলেও, ইহা স্থানে স্থানে ষে নিতান্ত হাল্ক1 ও খেলে! 
৯, 
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হইয়1 যায় নাই, তাহা একেবারে বলাযাঁয় না । তবে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা এ সমস্ত বাধা- 

বিপত্তির মধ্য দিয়াও অপূর্ব সফলতা লাভ করিয়াছে । কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না বে, 

তখনও বঙ্ষিমচন্দ্রের সমুদ্ধিশ।লিনী সর্বাশ্রীসম্পন্না ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। ভাবের ভাষা, 

সৌন্দর্য্যের ভাষ।, রসজ্ঞের ভাষা, যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ববিষয়ের ও সর্বসাধারণের 
ভাষ। বঙ্চিমচন্দ্র তখনও বঙ্গসাহিত্যে লইয়া অসেন নাই। 

হ₹রচন্দ্রের নাট্যকলা সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে । কারণ, নাটাকার হিম।বে সমসাময়িক 

রামনারায়ণণ বা মাইকেলের ছায়াও তিনি স্পর্শ করিতে পারেন নাই । প“কৌরব-বিয়োগেশর 
চরিক্রসমূহ অমান্থষ বীর্য্য | অগ্ত গুণগ্রামে ভূষিত হইয়াছে বটে; কিন্ত তাহ।র! যে রক্তমাংসের 

জীব, তাহ! বুঝা যায় না। দ্বিতীয় নাটকের চারুমুখ-চিত্তহরাঁর কাহিনী অনেকটা মামুলী প্রথাগত 

কাব্যের নায়ক নায়িকার গল্পের মত টৈচিত্র্য-বর্জিত ও অস্ব(ভ|খিক ? গ্রন্থকার জীবনের চিত্র 

আকিতে চেষ্টা করেন নাই, পুস্তকগত আদর্শের আশ্র় লইয়াছেন। ইহাকে সেক্াপীগরের 

অগ্বাদ বলিয়। ধরাই ধৃষ্টতা । কারণ, সেক্সপীয়রের কবিত্ব বা নাট্য প্রতিভার কণামাত্রও ইহাতে 

দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউএর কোন সমালোচক (১৮৫৯ 0115০. 1২০0০০১, 

[১ ১0৬1[]) যাহ লিখিয়াছেন, তাহা ষথার্থ,-”11)015 15 10901705001 01 0172108] 

11) 0110 101৩ 00170011, ৩ 17৬৩ 106 0০6 1001 & ৯1101010101 10705 01 

011000011, 107% 06901107050 100191005710 00100 98 21)19921610 01070 

$/০0110 2৭ 1)9005 19016 ১৮০ ৮01110 101))11)0 01101) 01 6110 170191)6 57911) : 

12922 72504147497 714.” 
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'ভান্মতীচিত্তবিলাস+ ১৮৫৩ গ্রীহান্দে গ্রকাশিত ; ইহার পুর্বে 'ভদ্রাজ্জুন' ভিন্ন বে|ধ হয়, 

অন্ত কোনও বাঙ্গালা নাটক ছিল না। স্ুতরাং বাঙ।ল! নাট্যসহিতোর ইতিহাসে এই 

পুস্তকথাঁনির যথেষ্ট মূল্য আছে। 
“কৌরববিয়োগ' (১৮৫৮ ) এবং চা রুমুখচিত্ুহর।” (১৮৬৪) এই ছুইখাঁনি নাটক, কালীপ্রস্ 

সিংহের তিনখানি নাটক 1 ও রামনারায়ণ তর্করত্বের 'কুলীনকুলসর্বন্» (১৮৫৪ ), 'বেনীসংহার, 

(১৮৫৬) ও 'রত্বাবলী/র ( ১৮৫৮) সমসাময়িক । স্থতরাং এই ছুইথানি নাটক রচনাতেও 

হরচন্দ্রের যথেষ্ট মৌলিকতার দাবী রহিয়াছে । কিন্তু তাহার তৃতীয় নাটক 'রজতগিরিনন্দিনী, 

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং রাঁমনারায়ণ তর্করত্বের ও মাইকেলের প্রায় সমস্ত রচনার পরবতী । 

* ইহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদ্গরদ্থাগারে আছে। 
+ বিক্রমোর্ববশী (১৮৫৭), সাবিত্রীসত্যবান্ ( ১৮৫৮); মালতীমাধয (১৮৫৯ )। 
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এই হিসাবে ইহাতে নৃতনত্ব এবং রচনার পরিপক্ক ত| ষতট! আশ! কর! যাঁয়, তাহ। নাই ; স্থৃতরাং 

এই গ্রস্থের বিস্তৃত আলোচন। নিশপ্রয়োজন | 

এই গ্রন্থের পরিচয়পত্র এইরূপ £-_ 

“জতগিরিনন্দিনী / নাটক || শ্রীহরচন্দ্র ঘোঁষ কতৃর্ক বিরচিত/ এবং হুগলী হইতে 

প্রকাশিত। / কলিকাতা । / শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বন্থু কোং বুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক / ভবনে 

ট্যান্হোপয্ত্রে মুদ্রিত। | সন ১২৮১ সাল।” | 

প্রারস্তভে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে। তাহা এইক্প £-- 

৭্পুর্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাট্যশাঁলা না থাকায় স্ুরচিত নাটক গ্রন্থের সৌন্দর্য প্রায় 

অন্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাঁট্যে কেবল বিদ্বান লোকেরই অনুরাগ জন্যে। কিন্ত 

অভিনয় ব্যতীত সর্বজনসাধারণের আমোদ হয় না। ইদানীং সে অভাব দূর হওয়াতে নাটক 
রচনার চ্চ। বৃদ্ধি হইয়াছে । 

অতএব এই মুসঙ্গতিহেতু বঙ্গদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে 

লিখি প্রকাশ করিতেছি । যদি এই অভিনয় নাটকগুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়, তৰেই 

আমার অভিগ্র।য় সিদ্ধ হইল। তস্তিন্ন আর কেন স্বার্থ নাই । হুগলী, বঙ্গাব্াা ১২৮১ বৈশাখ |» 

ব্রহ্মদেশীয় কে|ন্ কাঁব্য অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত, তাহ! আমর জানি না। কিন্ত 

শ্রীধুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নামের একখানি নাটক আছে এবং দুইখানি নাটকে র আখ্যান 

ভাগের মধ্যে ষথেষ্ট সাদৃগ্ত রহিয়াছে । শ্রীযুক্ত ্গীরোদগ্রসাদ বিদ্য|বিনোদের “কিন্নরী” নাটকও এই 

উপাখ্য।ন লইয়াই রচিত। গল্পটি অতি সামান্ত এবং নাটকের চেয়ে ক।ব্যেরই অধিকতর উপযোগী । 

গল্পটি এই £--পিঙ্গলদেশের যুবরাজ পরীর।জকন্ত। ক্ষণপ্রভাকে স্বপ্নে দেখিয়া, তাহার প্রতি আকৃষ্ট 

হইয়! ছুঃখে কালযাপন করিতেছেন । ক্ষণপ্রভা রঞঙ্জতগিরি নামক পরীরাজ্যের রাঙ্জার কন্তা। 

প্রভুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়! স্থধন্ব! ন/মক বাধ রাজানুগ্রহ লাভের আশায় কোনও কৌশলে 

রাঁজকন্তাঁকে বন্দী করিয়া আঁনিবার জন্য পরীরাজ্যের দিকে যাইতে যাইতে পিঙ্গলনগরের 

নিকটবর্তী কমলসাগর নামক হ্রদের নিকট পৌছিল। ই হদ্দের নিকটে এক ব্রঙ্গচারী বাস 

করিতেন । তিনি দয়পরবশ হইয়া শ্ধন্বকে একটি মায়াপাঁশ দান করিয়া বাঁললেন.বে, ইহাত্তেই 

তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে; ইত্যবসরে ক্ষণ প্রভ! ও তাহার ছুই ভগিনী,কমলস|গরে স্নান করিতে 
আসিয়াছেন। স্ুধন্থা মায়াঁপাশে কৌশলে ক্ষণপ্রভাকে বন্দী করিয়া আনিয়া রাজপুভ্রকে 

উপহার দ্রিলেন। ক্ষণপ্রভ! প্রথমে অনেক কান্নাকাটি করিলেন, কিন্তু পরে রাকজপুজ্রকে 

দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিলেন। এদিকে তাহার ছই ভগ্ী পরীরাজ্যে ফিরিয়| 

গিয়া পরীরাক্কে সমস্ত কথা ঝলিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়। পিঙ্গলরাজ্যের সীমান্তবর্তী রাজাদিগকে 

পিঙ্গলরাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। মস্ত যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল; যুবরাজ তাহার 

অন্তব্তী পত্ী ক্ষণপ্রভাকে রাজধানীতে রাখিয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন। দেশে অনেক অমঙ্গল 
' ও উৎপাতের লক্ষণ দেখ। গেল এবং বুদ্ধ রাঁজ। ধৌবনাশ্ব একদিন একট। ছুংস্বগ্ দেখিলেন। 
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রাঁজপুত্রের গ্রতি বিদ্বেষপরাঁয়ণ রাজধানীর কোনও “অনাগতবাঁদী” আপিয়! রাজাকে বলিলেন 

যে, রাজপুত্রবধূ ক্ষণপ্রভ৷ 'শমঙ্গলর্ূপিণী এবং তাহারই জন্ত রাজ্যে নানারূপ অগুভসজ্ঘটন 

হইতেছে । রাঙ্গা ক্ষণপ্রভাঁকে রাজ্য হইতে বঠিষ্কত করিয়া দ্িলেন। তাহার নবপ্রস্থত 

সম্তানটি রাখিয়। ক্ষণপ্রভা কমলসাঁগরের নিকটবর্তী সেই বনে ব্রহ্গচ।রীর আশ্রমে উপনীত 
হইলেন এবং সন্ন্যাসীর উপদেশে শুন্তমার্ণ অবলম্বন করিয়া পিতৃরাক্গো ফিরিয়া আসিলেন ; কিন্ত 

স্বামী প্রত্যাবুত্ত হইলে তাহাঁকে দিবার জন্য সন্নাসীর নিকট বিদ্বপ্রতিষেধক একটি অস্কুরী 
রাখিয়া গেলেন। রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাবৃত্ত হইয়।, বৃদ্ধ র'জা কুপরামর্শের বশবত্তী 
হইয়| যে অনর্থ করিয়া বসিয়াছেন, তাহ! অবগত হইলেন। পরে সন্নাপসি-প্রাদত্ত অঙ্কুগী এবং 

'গন্ধর্বধূপের প্রভাবে একটি নিশাচরীকে বধ করিয়া, একটি অত্তিকাম্ন সর্পের অধিকৃত অগ্রি-নদ 

উত্তীর্ণ হইয়া, রাকপক্ষীর পৃষ্ঠরোভণে রজতগিরিরাঁজযে উপস্থিত হইলেন। পরে কথাসবিৎ- 

সাগরের একটি আখ্যায়িকাঁভ(গ অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে যে, রজতনন্ৰিনীর একজন পরিচারিক। 

কলস লইয়া একটি পুক্ষরিণীতে জল লইতে আসিলে রাজকুমার তাহার পরিচয় অবগত হইয়। 
কৌশলে তাহার কলসের মধ্যে অঙ্গুরীটি ফেলিয়া! দেন। রাজকুমারী অস্ুরীটি চিনিলেন এবং 

তাহার শ্বমীও রাজসমীপে আনীত হইল । পরে শক্রধন্ুতে গুণপ্রদান এবং সাতটি রাজকন্তার 
সঙ্গে যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত পরীরাঁজকন্তার একটি অঙ্গুলি পৃথক্ করিয়! নির্দেশ করিলেন) 
এইরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পুনরায় র|জনন্দিনীকে লাভ করিলেন । এই মিলনাস্ত 

গল্পের শেষে একটিমাত্র বিস্দৃশ শে।কাবহ চিত্রের অবতারণা কর! হইয়াছে-_সেটি অনাগত- 
ব।দীকে বিচারমণ্ডপে আনয়নের সময় উত্তেজিত জনমগুলী কর্তৃক তাহার বিনাশসাধন। 

উাল্পখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, উপকথা! হইতে গৃহীত ইহার আখ্যানবস্ত্র (119) 

কল্পনাবন্থল হইলেও নাঁটকের বিশেষ উপযোগী নহে। বরং আধ্যাঁয়িক। বা কাব্যেরই উপাদান 

হইতে পারে। সেইজন্ত এই নাটকে অক্ষিত প্রক্কতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও চরিঞ্রের 
বিকাশ দেখান হয় নাই; কারণ, ঘটনাপুঞ্জের ঘাঁতগ্রতিঘ।তের মধ্য দিয়] চিত্রত চৰিত্রের বিকাশ 

দেখান অপেক্ষা কতকগুলি বিভিন্ন দৃশ্তের একত্র সমাবেশ করিয়া, তাঁহার ভিতর দিয়া একটি 
গল্প ফুটাইঞ্প/ তোলাই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য | সেই জন্ত তাহায় চরিত্রাঙ্কনে বা আখ্যানবস্ত- 

্রস্থনে নিপুণতা৷ দেখা যায়'না। যুবরাজের চরিত্রটি উপকথার রাজপুত্রের ন্যায় সম্পূর্ণ মামুলী 
রকমের । তাহাতে কোনও ব্যক্তিত্বের বিকাশ নাই, বরং একটু প্রকৃত পৌরুষের অভাব দেখা 
ষায়। রাজাকেও এত অশক্ত 'ও বিকলমতি করা হইয়াছে যে, অনেক সময়ে তাহার সিংহাসনে 

বসিবার যোগ্যতা সন্বন্ধেও সন্দেহ হয়। বিন! কাঁরণে নিরপরাধা পুক্রবধূকে যে কেন তিনি 
বাজে লোকের কথায় নির্বাসিত করিলেন, তাহ। বুঝা! যাঁয় ন1। স্ত্রীচরিত্রগুলিও বৈচিত্রযাবর্জিত | 

তিন ভশী ক্ষণপ্রভা, লীলা! ও প্রমীলার চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখ! যায় না। 

রজতগিরিবাঁঞ্জের অন্তঃপুরের প্রধান পরিচারিক! দমনিকার চরিত্রটি হান্ত।স্পদ করিবার ছে 

হইয়াছে; তাহাতে নাট্যকারের চেষ্টাটাই হান্ত।স্পদ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মেইরূপ 
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স্ধন্থা ব্যাধ ও তাহার স্ত্রী কাঞ্চনী, অথব। অনাগতবাদী ও বামাবৈষ্ণবীর প্রপঙ্গেও হান্তোদ্রেকের 

চেষ্টা নিচ্ষল হ্টয়াছে। হরচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির শক্তি বিশেষ ছিল বলিয়! বোধ হয় না । 

আখ্য।ফ্রিকাঁটিতে যেরূপ কল্পনা ও কবিত্বশক্তির প্রয়োজন, হরচন্দ্রের তাহা ছিল না । ভাষার 

মধ্যেও সেরূপ প্রাপ্ত লতা ও শচ্ছন্দভাবের একান্ত অভাব দেখ। যাঁয়। প্রমীলার যাত্রার ধরণে 

হাহুতাশ হইতে একটু নমুন1 দেওয়া গেল। 
«প্রমীল। | বসন্তে ফুলধন্ুু বিষম জাল! দেয়। তায় অবলার ক্ষীণ তন্ন ডরে সর্বদাই 

সিউরে উঠে। আর শীতল জীবনে কখনই তাদের প্রাণ শীতল হয় না। জলে যেন কেবল 

অনল জ্বলে, ছু'লেই অবলা] বিকল হয়। এই ষে ফাগুন মাস, এতে কেবল আগুন জল্ছে। 

অনিলে অনলে কিছু ভেদনাই। আর দাবানল দেখে হরিণী যেমন চঞ্চল হয় বসন্তের 

মলয়ানলও বিরহিণীর পক্ষে তেমনি জান্বে। নিশীকরের শীতল জল যেন হুতাশন লাগে। 
আর বসনভূষণে কেবল বিষধর দংশন কর্চে। লোকে বলে চন্দনে অঙ্গ শীতল হয়, কিন্তু সে 
কেবল কুলালের পণের স্তায় উপরে শীতল, কিন্তু অন্তরে অনল জল্চে ।”_ (দ্বিতীয় অস্ক, 

প্রথম দৃণ্ঠ, ১৩ পৃষ্ঠ। )। 

ছইটি গানের1ও নমুন! দেওয়। গেল। ইহার পুর্বেক।র নাটকে গান নাই ; বোধ হয়, 
কালীপ্রসন্্ন সিংহ প্রভৃতির অনুকরণে এইথাঁনিতে গান দেওয়! হইয়াছে । প্রথমটি মালঝাপ ছন্দে 

( ১ম অঙ্গ, ৩য় দৃহা ) 

প্রথমটি (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্ট )-_ 
“্চলিল স্ুধন্ব ব্যাঁধ ধনুর্ববাণ লইয়|। 

লম্ফে ঝম্পে মহী কম্পে শিবনাম কহিয়! ॥ 

কুরুসৈন্ত মাঝে যেন বৃহন্নলা হইয়া । 

দ্বীপি-চম্ম পরিধৃত পৃষ্ঠে তূণ লইয়। ॥ 

হুলস্থল পশুকুল সর্ব বন ব্যাপিয়।। 

বেগে ধায় নাহি চায় যায় বন ত্যজিয়। 11”, 

দ্বিতীয়টি রাগিণী বগেশ্বরী, আড়া তালে গেয়। 

“এত দিনে কিরাতিনী মনোরমা হইল। 

কন্দ্পের ফাস লয়ে বনমাঝে রহিল ॥ 

বসন্তে প্রফুল্ল ফুল লোভে ধায় অলিকুল 

গন্ধে আমোদিত বন মুনিমন টলিল ॥” 

৫1 রাজতপস্বিনী কাব্য 

হরচন্দ্রের রাঁজতপত্থিনী কাঁব্য আমাদের আলোচনার বহিরতি হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ 
'বিবরণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। “কলিকাতা রিভিউ*এ কোনও সমালোচক 
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হরচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছেন ষে, তাহার নাটকগুলি যেমন তেমন হইলেও:অমিত্রাক্ষর ছন্দে 

কাঁব্যরচনা না৷ করিলেই ভাল হুইত। অবনত এই কাঁবাখানি মাইকেলের অনুকরণে লিখিত 

এবং ১৮৭৬ খুটব্দে প্রকাশিত, কিন্তু গ্রন্থকার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি মোঁটেই ধরিতে 

পারেন নাই এবং কবিত্বশক্কিও যথেষ্ট ছিল ন1 বলিয়া কাব্যখানিও চিন্ত/কর্যক হয় নাই। 

রাজতপপ্ষিনীর পরিচয়পর এইরূপ £-- ্ 

রাঙ্জতপাস্বণী / (কাবা )।/ প্রথম খণ্ড ।* | শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক বিরচিত || 

“ংসো হি ক্ষীরমাদত্ে, / ওন্সিশ। বর্জয়তযপঃ ॥11৮/ শকুত্তলা। / কলিকাত|; / 

জি, পি রায়, এও কোম্পানির যন্থে মুদ্রিত ও প্রকাশিত] ২১ নম্বর বছবাজার হী | 

সন ১২৮৩ সাল। | মুলা ১ এক টাক।মাত্র। | 

মছাভ।রত উদ্বোগপর্ব ১৭২-১৮৭ অধ্যায় হইতে মম্বার উপাখান ও তন্নিমিত্ত ভীম্ম ও 

পরশুর|মের যুদ্ধের বিবরণ পল্পবিত করিয়া! এই কাঁবাখানি রচিত হইয়াছে। গল্পটি স্থপ্রসিন্ধ; 
মুতরাং পুনরুক্তি অনাবন্ঠক। কিন্ত গ্রন্থকার যে ভাবে সাজাইয়াছেন, হাহ। সংক্ষেপে 

এইরূপ £-_- 
্বয়ংবর-সভাঁয় 'ভীম্মের 'আগমনে কাশীরাজকন্ত! অস্বা, ও অন্বিক। অন্বালিক! ভগিনীত্রয় 

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন; কারণ, ভীম্মের উদ্দেগ্ত এই যে, মাতা সত্যবতীর আদেশে ভ্রাত। 

বিচিত্রবীর্যের জন্ত তিন ভগিনীকে অপহরণ করিবেন। (১ম সর্গ) ম্বরংবরধুদ্ধে বিজয়ী 

ভীম্ম তাহাদিগকে রথে স্থাপনপুর্বক হাস্তনাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন ; অন্ব। 'অন্পূর্ববা 

এবং শান্বের নিকট বাগদত্তা, ভীম্মকে ইহা জানাইয়! হস্তিনাপুর গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিলে ভীম্ম তাহাকে বণিলেন যে, তিনি মাতাঁর আদেশ ব্যতিরেকে তাহাকে ছাড়ি 

দিতে অক্ষম (২য় নঃ)। ভগিনীত্রয় সমভিব্য।হারে ভীম্মের হস্তিনাপুর আগমন, সত্যবতীর 

সহিত সাক্ষ।ৎ এবং অধ্বাকে শান্বের নিকট প্রেরণ (৩য় সঃ) শান্বকত অস্বা গ্রত্যাখান এবং ভীম্ম 

ও শান্ধের গ্ররতি প্রতিহিংসা সাধনের জন্তঠ শোকাকুল] 'অন্বার তপস্যার নিমিত্ব- বনগমন 

( ৪র্থ সঃ)। বনে কোনও মুনির আশ্রমে স্বীয় মাতাঁমহ হোন্রবাহনের সহিত সাক্ষাৎ; ইত্যবসরে 

তথায় পরস্তরাম শিষ্য অকৃতব্রণের আগমন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত পরশুরামকে অবগত করার স্বল্প 

(৫ম সঃ)। পরে পরগুরামের তথায় আগমন এবং অন্বাকে সাস্তনাপ্রদান; ভীম্মের সহিত 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়।র পুর্বে পরশুরামের ইচ্ছা, বিচিত্রবীর্ধ্য কর্তৃক অন্বাকে পরিগ্রহ করিবার জন্য 

ভীম্মকে একবার অনুরোধ করা (৬ সঃ) ভীম্মের অসম্মতি,. গঙ্গার উপদেশ সত্বেও 

উভয়ের যুছ্ধার্থ কুরুক্ষেত্র যাত্র। ( ৭ম সঃ)। প্রথম যুদ্ধে পরশুরামের জয়লাভ না হওয়াতে অন্বা 

কর্তৃক শিবের সাহায্য গ্রার্থনা এবং শিব কর্তৃক নন্দীকে প্রেরণ এবং ভজ্জন্ত ভীম্মের স।ময়িক 

* উপরোক্ত প্রতিকূল সমীলোচন। হইয়াছিল বলিয়াই বৌধ হয় দ্বিতীয় খও প্রকাশিত হইতে পারে নাই। 
প্রথম খণ্ড আমি বঙ্গনাহিত্যে সুপরিচিত জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত মন্মধনাঁথ ঘোষের নিকট পাইয়াছি। 

1 পকুত্তলার় কিন্তু এই প্লে।কটি নাই্। 
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পরাজয় ( ৮ম সঃ) । অষ্টবন্থুরা ভীম্মকে সাহাষ্য করিতেছেন বলিগা কৈলাসে শিবের ক্রোধ। 

হরগৌরীর পরামর্শ । শান্ধকে অস্বা প্রত্যাখ্যান রূপ পাপের জন্ত নরক দর্শন করাইতে শিব নন্দীকে 

আদেশ করিলেন এবং তজ্জন্ত নন্দীর নিদ্রত শানকে প্রাসাদ হইতে অপহরণ। ভীগ্প 

পরস্তুরামের তৃতীয় যুদ্ধ ( ৯ম সঃ)। শান্বের নরকদর্শন (১০ম সঃ)। চতুর্থ যুদ্ধ) অষ্ট বসু ও 

গঙ্গ| কর্তৃক ভীম্মের সাঁহাধা (১১শ সঃ) । নরক হইতে শান্ধকে লইয়া! নন্দীর প্রত্যাবর্তন এবং 

পথে অন্ব(প্রত্যাখ্যান-পাপের জন্য শান্ধকে সছ্ুপদেশ (১২শ সঃ) | ভীন্ম পরশুরামের বুদ্ধ 

চলিতেছে ; গঙ্গা ও নারদ যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়া উভয়কে যুদ্ধ হইতে প্রতিশিবৃত্ত 

করিলেন। অন্বা ভগ্রমনোরথ হইয়। শিবানুগ্রহ লাভের জন্য তপশ্য/র সঙ্কল্প করিয়া বনে 

গমন করিলেন (১৩শ সঃ)। অন্বার তপন্ত। ও শিবের বরদান; যমুনাঁতীবে অগ্নিকুণ্ডে 

অন্বর দেহত্যাগ (১৪শ সঃ)। 

আখ্যানবস্ত গ্রস্থনে ও বর্ণনায় হবচন্দ্রের ক্ষমতা থাকিলেও কবিত্বশক্তির অভাবে কাবাখানি 

সুপাঠ্য হয় নাই ; পুরাতন কাহিনীকে নূতন করিয়া বলিবার অথব! তাহাকে সরস করিবার 

শক্তি তিনি দেখাইতে পারেন নাই । আখ্যাস্িকাবিস্তাসেও. যথেষ্ট দোষ দেখা যায়। 

প্রথম কয়েক সর্গে তিনি অন্বার অপহরণ ও গপ্রত্যাখ্যানের বৃত্তত্তের বহু বার পুনরাবুপ্ডি 

করিয়াছেন। নরকদর্শন সর্গটি অবশ্ঠ মাইকেলের অনুকরণে লিখিত, কিন্তু বিশেত্ববর্জিত। 

দেবতাদিগের চরিত্রও গাস্তীর্ষ)শূন্ত এবং হান্তোদ্দীপক হইয়ছে। যথ'--গোৌরী পরগুরামের 
সহাঁষ্য করিবার জন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে শিব তাহাকে উপদেশ 

দিতেছেন,_-“এ নহে তোমার দেবি! অধিকার-চ্চা” ( *ম সঃ, ৯৬ পুঃ)। 

অমিআক্ষরছন্দের প্রকৃতি তিনি আদে বুঝিতে পারেন নাই । তাহার অমিত্রাক্ষর রচনা 

অধিকাংশ স্থলে মিলবর্জিত পয়।র ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। ভাঁষ! সম্বন্ধে বগ। নিশ্রয়োজন ; 

কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইতেছে £ 

ত্বয়ংবর-যুদ্ধের বর্ণনা । 

তবে ভীম্ম চতুর্দিক নিরীক্ষণ করি, 

লইল। কার্মম,ক তুলি হাতে বিভীষণ। 
প্রোজ্জল অঙল্ের আভা যেন শক্রধনু, " 

টহ্কারিতে রাঁজগণ সশঙ্ক হইলা। 

ত্যজিল1 বিষম-বাঁণ প্রসবে অনল 

শ্রাবণের ধারে যথা বৃষ্টি ছুতাশন ! 

ব্যোমদেশ ভয়ঙ্কর ব্যাপিল অনল 

রথ রথী পুড়ি কত হইল.ছারখার। 

আয়াসে নির্বাণ করি অনল বিপুল, 

ত্যজিল! বরুণবাণ ক্রোধে রাজগণ । 



১৬২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ও সংখ্য। 

ভাঁসিল ভীম্মের রথ উচ্চ মহাকাঁয় 

অর্ণবপোতের স্তায় করে টল্মল্ 

মহাবাতে যেন নীল সাগর উপরে, 

ছস্তর তরঙ্গ বাড়ে ধরণী বর] মাঝে । 

দেখিয়! হইল ক্রুদ্ধ ভীম্ম শরাযুধ 

স্থশিক্ষিত গাঙ্গেয় দ্বিতীয় ধনুর্রেদ, 

মুহূর্তে শোষক শরে সাগর শুষিয়া 

সন্ধানিল৷ তীক্ষ অশ্্র সহস্র শতেক 

খণ্ড খণ্ড কাটি মুণ্ড গড়ায় ভূতলে 

রথধবজ| কাটে হয় হস্তী অগণন 

সারথি পড়িল কত বিমান অচল। (২য় সর্গ, ১৪--১৫ পৃষ্ঠা ) 

কলিকাঁত৷ রিভিউয়ের সমালোচক হরচন্দ্রকে কাব্যরচন। সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, 

বোধ হয়, তাহা গ্রহণ করিলেই ভাল হইত। ৃ 

পরিশেষে বক্তব্য, এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল; কিন্তু আলোচ্য গ্রস্থগুলি বাঙ্গালা 

নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে মুল্যবান ও আধুনিক সময়ে যেরূপ দুপ্রাপ্য, তাহাতে এই 

দৌষ মার্জনীয় হইবে, আঁশ করা যাঁয়। 
এই প্রবন্ধ রচনায় শ্রীমান্ জনাদ্দন চক্রবর্তী আমাকে যথেষ্ট সাঞায্য করিয়াছেন; তাহার 

জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। 

শ্ীন্বশীলকুমার দে 
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ধর্ম মানিয়! ধর্মকথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে ষে, হিন্দুধর্ম্নে বিধবাঁবিবাহ নাঁই। 

বে পরপূর্বব। ব| পুনভূর স্থান আছে এবং যখন উহার চল ছিল, তখন তাঁহাদের দেখিয়া কেহ 
নাসিক! কুঞ্চিত করিত না। তাহার] ধর্মতঃ ও সমাজতঃ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইত। 

হিন্দুদিগের বিবাহের ষে নিম, তাহাতে স্বামী অপেক্ষ! স্ত্রীর বযঃক্রম কম হইতেই হুইবে। 
এই জন্ত স্ত্রীর বৈধব্য স্বাভাবিক । বয়সের তারতম্যে টৈধব্য স্বাভাবিক হইলেও কোন হিন্দু- 

বরম্লীই বৈধব্য কামনা করে না, প্রত্যেকে রই সধবা অবস্থায় মৃত্যু কাম্য। আবার এই হিন্দু 

ধর্মে প্রত্যেক কুমারীর বিবাঁহ অনিবাধ্য এবং প্রত্যেকেই একবার মাতৃত্ব লাভ করিবার 

স্থযোগ পায়। অন্ঠান্ত ধন্মে এই স্থযোগ সকল কুমারীর ধন্দমুতঃ ও সমাজতঃ লাভ করিবার 

এমন সুবিধা কম। কিন্তু বর্তম(নে যে ধর্মাচার-বহিরূতি রাক্ষসী পণপ্রথা আব্ভূতি হইয়াছে, 
তাহাতে বুঝি হিন্দুর এই গৌরব আর থাঁকে না । বৈবাহিক জীন যাঁহাঁতে সুখের হয়, তদ্বিষয়ে 

হিন্দুধর্শের বিশেষ লক্ষ্য দেখ! যায়। গারহস্থধশ্ম হিন্দুধর্মের প্রধাঁন অবলম্বনীয়। বিবাহই 

তাহার মূল। এই জন্ত দম্পতির দীর্ঘজীবন হিন্দুধর্মের কাম্য বস্ত। কি করিয়! হিন্দুদম্পতি 

সুখস্বচ্ছন্দে দীর্ঘজীবন লাভ করিবে, হিন্দৃধর্শে তাহার অনুসন্ধান আছে। বহু খষি মনীষী 
এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া জ্যোতিষশান্ত্র মস্থনপূর্বক অমৃত উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 

এমন অকৃতি উত্তরাধিকারী আমরা ষে, হেলায় উহা নষ্ট করিয়াছি এবং যাহা! বা অবশিষ্ট আছে, 

তাহ|ও অনাদুর হারাঁইতে বসিয়াছি। 
ফলিত জ্যোতিষে এমন কি উপায় আঁছে, যাহাতে বিবাহিত জীবন স্থখের হইবে এবং 

বৈধব্যরোধ হইবে? জ্যোতিষশাক্র আলোচনায় দেখ! যায় যে, মনীষী খাষিগণ বিবাহের পাত্র 

ও পাত্রী নির্ণয়ের কতকগুলি নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। এ নিয়মগুলি দেখিয়া ও বুঝিয় 

বিবাহ দ্বিতে পারিলে বিবাহিত জীবন সুখাবহ হইবে, ইহাই তাহাদের কথা। | 
অবশ্ত খধিদের আমলে কি গণিত, কি ফলিত, উভয় জ্যোতিষই যেরূপ উন্নত ছিল, বর্তমানে 

তাহা নাই। সুতরাং যোগী খধষিগণের সাধন। দ্বারা লব্ধ শক্তি সাহাযো এবং জোতিষ শাস্ত্রের 

বিচার দ্বারা নির্ণীতি বিষয় যে অতি উৎকৃষ্ট ফল উৎপাঁধন করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্ 

যোগবলের কথা স্বততগ্ত। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রনির্ণীত বিষয়ও যে অদ্ভুত চমত্কারিত্ব দেখাইত, 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আর এই জ্যোতিষশ।জ্ও এক দিকে বন্ুদর্শনসম্ভৃত 
এবং অপর পক্ষে যোগসাধনালব বস্ত। সুতরাং জ্যোতিষকে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। 

যদ্দি ইহ! অবিশ্বাসের হইত, তাহা হইলে এত কাঁল ইহার অস্তিত্ব থাকিত না। 

এই জ্যোতিষে কতকগুলি সুন্দর নিয়ম আছে। সেগুলি বিবাহক্ষেত্রে গ্রতিপালিত 

হইলে, অবন্ঠ বিচারে তুল-চুক আ৷ হইলে, এই জ্যোতিষের হুর্দিনেও শতক র! সত্তোর হইতে £ 

আশীটির ফল যে মিলিয়! যায়, তাহাতে বিশেষ সনদে নাই। সাধারণতঃ বিবাহে যোটক- 

মিলন করিয়৷ বিবাহ দেওয়া হয়। ইহাই অনেকে বিধাঁহ বিষয়ে সম্যক বিচার মনে করেন। 
কিন্তু ইহা ভূল।* ইহা বিবাহবিচারের একাংশ মাত্র । ইহাঁতে দম্পতির মধ্যে কি রকম সন্ভাব 
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হইবে, প্রীতি উৎপাদন করিবে, মূলতঃ ইহাই নির্দেশ করে। জীবন মরণ সম্বন্ধে এ বিচার 
পর্য্যাপ্ত নহে। সম্পূর্ণ বিবাহ-বিচার হইতেছে যে, দম্পতির মধ্যে কিয্প মনের মিল হইবে 

এবং উভয়ে দীর্ঘকাল দাম্পত্যস্খ অনুভব করিবে। 

জ্যোতিষগণনায় দেখা! যায় যে, কন্ঠার অমুক অমুক সময়ে বৈধব্-যোগ আছে। এ সমর 

অতিবাহিত করিয়। বিবাহ দ্রিতে পারিলে অনেক সময় €ৈধব্য-ন্ত্রণা হইতে কন্তা1 অব্যাহতি 

লাভ করিতে পারে। এইরূপ পুরুষের কোঠীগণনায়ও পত্বী-বিয়োগ-সময় পাওয়া যায়, 

এ সময় অতিক্রম করিয়! বিবাহ করিলে পত্বীহানি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। 

কিন্তু ইহ! সর্বদা সম্ভব নয়। যদি বাল্য বয়সে এই সকল ষোগ পড়ে, তাহা অতিবাহিত 

করিয়! বিবাহ চলিতে পারে । কিন্তু যেখানে যৌবনে & যোগ পড়ে, সেখানে যৌবন অতিক্রম 

করিয়া ত বিবাহ দেওয়া চলে না। এই সকল ক্ষেত্রে পত্বীহানি বা বৈধব্য যাহাতে না 

ঘটে, তাহার ব্যবস্থ। চাই । যাহাতে উক্ত ছুর্ঘটন| না ঘটিতে পারে, তাহার প্রতিবিধাঁনকষ্পে 

জ্যোঠিষে কতকগুলি নিয়ম রহিয়াছে । সেই নিয়ম গ্রতিপালন করিতে পারিলে সম্ভবতঃ 

প্র বিপৎ প্রতিরোধ হয়। 

প্রতিরোধের প্রথম নিয়ম হইতেছে যোটক-বিচার । ইহাতে-- 

বর্ণে। বশ্ঠং তথা তারা যোনিশ্চ গ্রহ-মৈত্রকম্। 

গণমৈত্রং ভকুটঞ্চ নাড়ী চৈতে গুণাধিকাঃ ॥ | 

অর্থাৎ বর্ণ, ঝাশিবগ্ততা, নক্ষত্রশুদ্ধি, যৌনিমিলন, গ্রহমৈত্রী (রাষ্ঠাধিপতির মিত্র ), 
গণমিলন, ভকুট (চন্দ্রস্থিত রাশিমিলন ) এবং নাঁড়ী বা নক্ষত্রবেধদোষ-_এইগুলি পাত্র ও 

পাত্রীর কী দেখিয়। মিলাইতে হয়। 

১। বর্ণ-বর্ণ বলিতে- ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ--এই চারি প্রকাঁর-বর্ণ কল্পিত 

হইয়াছে । জাতকো্ঠীতে চন্দ্রন্থিত রাশি হইতে এই বর্ণ নির্ণয় করা হয়। ব্্ণশ্রেঠ। কন্তার 

সঞ্িত বিবাহ দিতে নাই। | | 

যথা-_বর্ণশ্রেষ্ঠা চ যা কন্া। বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্। 
তয়োবিবাহে মৃত্যুঃ স্তাথ ষগ্মাসে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

বর্ণশেষ্ঠা কন্তার সহিত হীনবর্ণের পুরুষের বিবাহ হুইলে ছয় মাসের মধ্যে কন্ঠ! বিধবা 

হয়। 
২। বশ্ত বা বশ্তকৃট অর্থ।ৎ রাশিবস্ঠতা,__জ্যোতিষশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কোঁন কোন 

রাশি কোন কোন রাশির বশ্য। তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তারপর দ্বিপদ, চতুষ্পদ, 
কীট, সরীম্যপ, জলচর গ্রভৃতি রাশির কল্পনা আছে। এ কল্পনা অনুসারে রাশির বশত 

স্থির হয়। বরের রাশি কন্ঠার রাশির বশ হইলে পুরুষ ভ্ত্রীপরায়ণ, আর বস্তার রাশি 
বরের রাশির বস্ঠ হইলে জী পতিপরায়ণ হয়। কথিত হয় যে-- 

এবং বগ্ুসমাযোগে দম্পত্যোঃ শ্রীতিরুতমা ৷ বশ্াভাবেপি দল্পতেটার্ষ্িষাচ; কলহগ্রছঃ॥ 
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বর ও কণ্তার রাশির বণ্ততা থাঁকিলে বিবাহে দম্পতির মধ্যে উত্তম প্রীতি জন্মায় । তাহার 

বিপরীত হইলে উভয়ের মধ্যে কলহ হ্য়। 

৩। তারা বা তাঁরাগুদ্ধি £_-বর ও কন্ঠার পরস্পরের নক্ষত্র গণনায় তারাশুদ্ধি দেখিতে 

হয়। আর নবতাঁরা দেখিতে হয়। অর্থাৎ বরের নক্ষত্র হইতে কন্তার নম্গত্র যদি বিপৎ, প্রত্যরি 

ও বধ, ইহার অন্যতম নক্ষত্র হয়, সে স্থলে বিবাহ নিষিদ্ধ । 

মিত্রাদি-ষোগেহপি ষড়ষ্টকাঁদো 

তাঁর বিপৎ-প্রতারিনৈধনাখ্যাঃ | 

বজ্জ্যা। বিবাহে পুরুষোঁড়,তে! হি 

প্রীতিঃ পর! জন্মস্থ তারকাস্ু ॥--(ব্যাস)॥ 

বিবাহে মিত্র-ষড়ষ্টক মিল হইলেও (মিত্রযড়ৃষ্টক কি, তাহা পরে যথাস্থ'নে বল হইবে ) 

পুরুষের জন্মনক্ষত্র হইতে কন্তার জন্মনক্ষত্র যদি বিপৎ, প্রত্যরি বা নিধন ন।মক নক্ষত্ত্র হয়, 

সেস্থলে বিবাহ বর্জন করিবে । আর যদি এ তারা সম্পৎ ক্ষেম, সাধন, মিত্র ব অতিমিত্র 

নামক নক্ষত্র হয়, সেখানে বিবাহ প্রীতিজনক হয়। 
আবার কেহ বলিয়াছেন, যদি বর কন্তার পরম্পরের নক্ষত্রে মিল না হয়, তাঁহা হইলে-_ 

"্রাঁশি-বন্ঞ্চ যদ্যন্তি কাঁরয়েৎ ন তু দোঁষভাক্” (গর্গ)- রাশির বশত! থাকিলে নক্ষত্র মিল না 

হইলেও বিবাহে দোষ হয় না । 

৪। যোনিকুট £__-অশ্ব, হস্তী, মেষ, সর্প, কুকুর, বিড়াল ও গোযোনির সহিত মহিষ, 

পিংহ, বানর, নকুল, মুগ, ইন্দুর ও ব্যাদ্ব, ইহাদের পর পর অন্ততমের মহাবৈর কথিত হইয়াছে। 
এইগুলি নক্ষত্র হইতে নির্ণীত হয়। বর ও কন্তার একযোনি হইলে শুভ হয়; ভিন্নযোনি হইলে 

মধ্যম মিলন হয় আর বৈরযোনি হইলে “বিয়োগদাঁঃ” অর্থাৎ বিবাহ বিয়োগপ্রদ হয়। কেহ কেহ 

বলেন, এই যোনিমিলন হইতে দম্পতির পুন্রাধিক্য, কি কন্ঠাধিক্য হইবে, তাহারও বিচাঁর হয়। 

৫| গ্রহমৈত্র বা রাস্তাধিপতির মিলন £__গ্রহগণের নৈসর্গিক শক্রতা, মিত্রতা ও সমত৷ 

আছে। তাহা হইতে বর ও কন্তার পরম্পরের রাস্তাধিপতির মিআ্রতা দেখিতে হয়। ষথা,__ 

দম্পত্যোমহতী প্রীতিগ্রহমৈত্র্যাং সমে স্মা। 
বৈরে টৈরত্বমাপ্োতি তয়োরেকাধিপে শুভম্ ॥--( কশ্ঠপ )। 

অর্থাৎ দম্পতির বাশ্তাধিপতিছয়ে যদি পরস্পর মিত্রতা থাকে, তাহ! হইলে মহাপ্রীতি জগ্গে, 

উভয়ের সমতা! (79900211) থাকিলে সাধারণ মিলন হয় ; আর শক্রত| থাকিলে শত্রুতা হয় । 

যেখানে বর ও কন্তাঁর রাশ্যাধিপতির বৈরতা থাকে, সেখানে-_ 

একাদশে তৃতীয়ে চ দশমে চ চতুর্থকে। 
গ্রহমৈত্রীং বিনা কুর্্যাহুভ য়োঃ সমসগ্তকে ।-_( বৃহমারদীয় )। 

বর ও কণ্ভার রাশি পরস্পর ১১শ, ৩য়, ১ম, ৪র্থ বা সমসগ্তম হইলে রাশ্যাধিপতি মিজ্র মা 

থাঁকিলেও বিবাহু দোষের হয় না। 
২ 
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৬। গণ £--এই গণকুট নক্গত্রদবারা নির্ণাত হয়, কতকগুলি নক্ষত্রে জন্মিলে জাতকের] 
দেবগণ হয়, কতকগুলি নক্ষত্রে জন্মিলে নরগণ হয়, আর কতকগুলিতে জ্ন্মিলে রাক্ষসগণ হয়। 

রাক্ষসী চ যদ কন্তা মানুষশ্চ.বরে। ভবেৎ। 
তদ! মৃত্যু দুরস্থে। নির্নস্বমথাপি বা ॥ 

অর্থাৎ রাঁঞ্ষসগণের কন্ঠটর সছিত নরগণের বরের বিবাহ হুইলে শীপ্রই কন্তাঁর ট্ধব্য ঘটে, 

হঠাঁৎ য্দি উহা ন1 হয়, তাহ! হইলে নির্ধনত্ব ঘটে | অবগ্ত শাস্ত্রমতে দম্পতির একগণ হইলে 

খুব ভাল হয়; নতুবা দেবগণের সহিত নরগণ বা রাক্ষপগণের বিবাহ চলে। সাধারণ মত 

হইতেছে যে, দেবগণ ও রাঁক্ষলগণে বিবাহ হইলে কোঁন ক্ষতি হয় না, তবে উভয়ের মধ্যে 

একটু কলহ হয়, যেহেতু দেবতার সহিত রাক্ষসের ন্বাভাবিক শত্রুতা আছে। 
নরগণের সহিত রাক্ষলগপের বিবাহ সাধারণের মত নয়। কিন্তু ইহার প্রতিগ্রসব- 

আছে,” 

রক্ষে গিণে যদি পুমান্ কুমারী নৃগণ। ভবেৎ। 

সপ্ভকুটং খগগ্রী তির্ষো নিশুদ্ধিঃ শুভস্তদা ॥__( গর্গ )। 

অর্থাৎ পুক্ষষের রাক্ষপগণ হইলে এবং কুমারীর নরগণ স্থলে যদি ভকুট শুদ্ধ হয় (ইহার কথা 

পরে বলা হইবে ), রাশ্তাধিপতির মিত্রত! থাকে এবং যোনিশুদ্ধি হয়, তাহা হইলে বিবাহে 

শুভ হয়। 
আবার :-- ৃ 

গ্রহমৈত্রী রাশিবস্তং সপ্ভকূটং ভবেৎ যদি। 
সদ্গণাঁভাবজনিতো দোঁধঃ কোহুপি ন বিদ্যাতে ॥--( বশিষ্ঠ )। 

অর্থাৎ গ্রহমৈত্রী, রাঁশিবশ্ততা ও ভকুটশুদ্ধি থাকিলে অসদ্গণ ( দ্েবাঁরিগণ )-জনিত দোঁষ 
থাকে না। 

৭। ভকুট £-- 

(ক) একরাশৌ চ দম্পেত্যোঃ শুভং স্তাৎ সমসগকে | 

চতুর্থদশকে চৈব তৃতীয়েকাদশে তথা ॥ 
অর্থাৎ বর ও কন্তাঁর যদি.একরা শি হয়, অথবা যদি পরস্পরের রাঁশি ৩য়, ৪র্থ ৭ম, ১৭ম বা 

১১শ রাশি হয়, তাহা হইলে রাজযোটক হয়। এই রাজষোটক হইলে 

ন রাজযোগে গ্রহবৈরিতা চ 
ন তারাগুদ্বিন' গণত্রয়ং স্তাঁৎ। 

ন নাড়ীদোষে ন চ বর্ণদুষ্টিঃ 

গর্গাদয়স্তে মুনয়ো বদস্তি ॥ 

গ্রহবৈরিতা, তাঁরাশুদ্ধি, গণশুদ্ধি, নাড়ীদৌষ (ইহার কথা পরে বল! হইবে), বর্ণাশুদ্ধি, 

এগুলির কিছুই দেখিবার আবগ্ক হয় ন1। 
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ইহারও অপবাদ লক্ষিত হয়। যথা £-- 

যোটকে সপ্তুকে মেষ-তুলে যুগাহয়ৌ তথা। 

সিংহঘটো সদ! বর্জে মৃতিং তত্রীব্রবীচ্ছিবঃ ॥ 

অর্থৎ সমসগ্তক বাঁজযোটকস্থলে মেষ ও তুলা, মিথুন ও ধনু এবং সিংহ ও কুস্ত-_এই 

সমসপগ্তক বর্জনীয়। 
(খ) নবম-পঞ্চম এবং ২য়-১২শ মিলন £--বরের রাশির পঞ্চমে কন্যার রাশি হইলে 

মুতবংসা এবং বরের রাশির নবমে কন্তার রাশি হইলে - স্ুৃতবতী পতিবল্লভা । এই বিবাহে 

বর্ণা্দি মিলন দেখা প্রয়োজন। 

(গ) ফড়ষ্টক মিল £-বর ও কন্তার রাশি পরম্পর ষষ্ঠ ও তষ্টম হইলে কন্তারমূত্যু হয়। 

কিন্তু িত্রষড়ষ্টক স্থলে বিবাহ হইতে পারে। ্ 
মিত্রধড়ষ্টক £__মকর মিথুন, কন্তা কুস্ত, সিংহ মীন, বৃষ তুলা, বিছা! মেষ এবং কর্কট ধন 

ইহার অন্ততম হইলে বিবাহ হইতে পাবে। কিন্তু যদি কন্টার রাশি হইতে বরের 
রাশি ৮ম হয়, আর বরের রাশি হইতে কন্তার রাঁশি য্ট হয়, এরূপ স্থলে মিক্রষডষ্টকও বর্জনীয়। 

অরিষড়ষ্টক বলিতে £--মকর সিংহ, কন্তা মেষ, মীন তুলা, কর্কট কুস্ত, বিছ৷ মিথুন, বৃষ ধনু 
এই মিলনে বর্ণাি বিচার করিতে হয়। 

(ঘ) দ্বিতীয় দ্বাদশ মিলন £₹-- 
দ্বিদ্বাদশে ধনগৃহে ধনহ] চ কন্ঠ।। 

রিপ.ফে স্থিতা ধনবতী পতিবল্লভা চ॥ 

অর্থাৎ-বরের রাঁশির দ্বিতীয়ে কন্তার রাশি হইলে- ধনহীনা। বরের রাশির দাদশে 

কন্তার রাশি হইলে-্ধনবতী পতিবল্লভা । 

এই দ্বি-দ্বাদশ মিল আবার ছুই প্রকার-- মিত্র-ছি-দাদশ এবং অরি-দ্বি-দ্বাদশ। 

মিত্রদ্বিদ্বাদশ। যথাঃ__মেষ মীন, সিংহ কর্কট, মিথুন বৃষ, তুলা কন্তা, ধন্ধু বিছা, কুস্ত মকর। 
অরি-ছি-ছাদশ | যথাঁ-মেষ ও বৃষ, মিথুন ও কর্কট, সিংহ ও কন্তা, তুঙা ও বিছা, ধনু ও 

মকর, কুস্ত ও মীন। মিত্রদ্বিদ্বাদশ মিলনে বিবাহ শুভদ, কিন্তু অরি-দি-দ্বাদশে বিবাহ পরিত্যজ্য। 

(ড) একই রাশিযদি বর ও কন্তার হয়, তাহ|কে রাজযোটক বলে পুর্বে বলিয়াছি। 
ইহার সম্বন্ধে একটু বিচার আছে। শীন্্ বলিতেছেন. 

১। নক্ষত্রমেকং যদি ভিন্নরাশিঃ 

ন দম্পতী তত্র সুথং লভেতাম্। 

_ বিভিন্নমৃক্ষং যদি চৈকরাশিঃ 

| তর্দা বিবাহঃ শুভসৌখ্যদায়ী ॥ 
২। একরাশো পৃথগ ধিষ্চ্ে দম্পত্যোঃ পাপিপীড়নম্ । 

উত্তমং মধামং ভিন্নরা্ঠৈকক্ষ জয়োন্তয়োঃ ॥ (নারদসংহিত। )। 
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৩। দম্পত্যোরেকরা শিশ্চেৎ পৃথগৃক্ষং যদ। ভবেখ। 

বসিষ্ঠোক্তে। বিবাঁহঃ স্তাঁৎ গণনাড়ী ন চিন্তয়েৎ ॥--(ভূগু )। 

৪ | নক্ষতব্রমেকং যদি ভিন্নরাষ্ঠোরভিন্নরান্ঠোর্ধদি ভিন্নমৃক্ষম্। 

গ্রীতিস্তদানীং নিবিড়! নৃনার্য্যোঃ ॥-(বিঝাহবুন্বাবন )। 

অর্থাৎ (১) দম্পতির নক্ষত্র এক হইয়| যদি ভিন্ন রাশি হয়, তাহ! হইলে সুখ হয় না। দম্পতির 

রাশি এক হইয়! ভিন্ন নক্ষত্র হইলে বিবাহ শুভসৌখ্যদ।য়ী হইবে । 

(২) দম্পতির রাশি এক হইয়া! ভিন্ন নক্ষত্র হইলে বিবাহ উত্তম হয়। কিন্তু ভিন্ন প্রাশি 

হইয়। এক নক্ষত্র হইলে মধ্যম বিবাহ হয়। 
(৩) দম্পতির রাঁশি এক হইয়া ভিন্ন নক্ষত্র হইলে ইহ বসিষ্ঠমতে উত্তম বিবাহ । ইহাতে 

গণ বা নাড়ীকুট মিলনের আবশ্তক নাই। 
(৪) এক নক্ষত্র হইয়া ভিন্ন রাঁশি হইবে এবং অভিন্নরাশি হইয়। ভিন্ন নক্ষত্র হইবে__- 

এইক্প স্থলে বিবাহে স্ত্রীপুরষের নিবিড় প্রীতি হয়। 

এইগুলি হইতে দেখ| গেল যে, এক রাশি ও পৃসকূ নক্ষত্র হইলে খুব ভাল মিল হয়। আর 
পৃথক রাশি ও একনক্ষত্র হইলে খুব ভাল মিলন ন! হইলেও বিবাহ অচল নয়) ইহাতে বিশেষ 

অনিষ্টাশঙ্ক। নাই । কিন্ত “একক্ষে ত্বেকরাঁশৌ চ বিবাহঃ প্রাণহাঁনিদঃ” একবাশি ও একনক্ষত্র 

স্থলে বিবাহে প্রাণহানি হয় । সুতরাং এই রাজযেটক পরিবর্জজনীয় | 
৮। নাঁড়ীকৃট :-_আদ্য-নাড়ী, মধা-নাড়ী ও পৃষ্ঠনাঁড়ী বলিয়া নক্ষত্রগুলিকে তিন ভাগে 

বিভক্ত কর! হইয়াছে। বর ও কন্যার উভযের জন্মনক্ষত্র একনাড়ীস্থ হইলে নাড়ীবেধ হয়। 

নাড়ীবেধে বিবাহ পরিত্যজ্য । ইহার প্রতিগ্রনবৰ আছে,_-“একরাশ্তাদিযোগে তু নাঁড়ীদোষো ন 

বিদ্যতে”--বর ও কন্তার যদি এক রাশ্যাদি হয়, তাহা হইলে নান়্ীদোষ থাকে না। এখন 

একরাশ্যা্দিকি? উহা হইতেছে, __ 
সুহৃদেকাধিপযোগে তারাবলে বশ্যরাশৌ বা। 
অপি নাড্যাদ্িবিরোধে ভবতি বিবাহে হিতার্থায় ॥_-( শ্রীপতি )। 

অর্থাৎ বর ও কন্তার রাশ্যাধিপতির যদি মিত্রতা থাকে বা রাশযাধিপ এক হয় এবং বরের 

তারাশুদ্ধি ও বশ্যরাশি হয়, তাঁহা হইলে নাড়ীদোষ থাকিলেও বিবাহ হইতে পারে, তাহাতে 

শুভই হয়। 
এই আট দফার বিচারফে যোটক-বিচার বলে। 

কোন্ রাশিতে কোন্ বর্ণ হয়, কোন্ নক্ষত্রে কোন্ যোনি হয়, ইত্যাদি আমি এখানে 
উল্লেখ করি নাই। তাহার কাঁরণ হইতেছে যে, আজকাল প্রত্যেক পঞ্জিকাতেই এগুলি 

“জ্যোতিষবচনার্থ” মধ্যে পাওয়া যাঁয় দেখিয় বৃথ। প্রবন্ধবৃদ্ধি করিবার আবশ্যক বোধ করি নাই। 

এই ষোঁটকবিচার করিয়াই বর্তমানে বিবাহে জ্যোতিষের বিচার শেষ করা হয়-_তাও 

আবার ধাঁহারা জ্যোতিষ একটু আধটু মানেন। আর পঞ্রিকাঁয় বিবাহের যে দিন ও সময়, 
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লেখ! থাকে, সেই দিনে ও সময়ে বিবাহ দিয়াই সকলে জ্যোতিষ অনুসারে মিলাইয়া বিবাহ দেওয়। 

হইল বিবেচন! করেন । কিন্তু ইহাঁই বিবাহ স্থন্ধে পর্যয।গু বিচার নহে। পঞ্জিকায় যে বিবাহের 

সময় লিখিত থাঁকে, তাহাতে এ সময় সপ্চশলাকাদি দোষশুগ্ঠ দেখিয়। এবং বিঝাহলগ্নের উপযুকক 

গ্রহ-সমাবেশ দেখিয়! বিবাহের সময় লেখ! হয়। ইহা সাধারণ ভাবে লিখিত বিবাহের দিন। 

যাহাদের বিবাহ হইবে, তাহাদের এ সম্য চন্দ্র-তারা-শুদ্ধি আছে কি ন।, তাহা দেখা হয় না। 

অথচ ইহ দেখ! নিতীস্ত আঁবশ্যক। আর আজকাল ইহা প্রান্ম একবপ উঠিয়াই গিয়াছে । 

ইহ! দেখা! হইলেই দেখা শেষ হইল না, তবে ইহা হইলে সাধারণভাবে কার্ধ্য হইল বলা চলে। 

কিন্তু সম্পূর্ণ দেখ। বলিতে আরও অনেক দেখিতে হয়। 

বিবাহ-বিচার বলিতে যোঁটক-বিচার ও বিবাহলগ্র-বিচার ত চাই, তাহ ছাড়া পাত্রের 

আয়ুবিচার একান্ত প্রপ্োজন। আর পাত্রীর কতগুলি টৈপব্যদোষ এবং পাত্রের কতগুলি 

স্ীহানি-দোষ, সেগুলি দেখাও বিশেষ আবশ্তঠক । আমাদের হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ 

ন। থাকায়, বৈধব্য একটি জন্মান্তরীন পাঁপের বিশেষ শাস্তি বলিয়। বিবেচিত হয়। অন্ান্ত 

জাতিতে বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত থাকায় বৈধবা বাপাঁরটি তাহার! ধর্তব্যের মধ্যেই গণনা করে 

না । পুর্কেই বলিযাছি, অন্ঠান্ত জাতির সহিত হিন্দুর টবচিত্র্য অনেক । সুতরাং বৈধব্যকে 

হিন্দুরা ভয় করে। হিন্দুরা বরং নিজের কন্ঠার মৃত্যু কামনা করে, কিন্তু জামাতার মৃত্যু 

অ|দে চায় না। এই জন্য কন্ঠ।র যাহাতে বৈধব্য না ঘটে, তজ্জন্য গ্রাচীন হিন্দুর! জ্যে।তিষ- 
শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন এবং যাহাতে অন্তঠঃ বাল্যে ঝ যৌবনে ঠবধব্য-দশা! ন। ঘটে, 

তাহার উপায় নিষ্কাসন করিয়াছিলেন। “অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্”-- 

জন্মাস্তরে কৃত শুভ বা অণ্ভ কর্মের ফলভোঁগ অবশ্যই করিতে হইবে, এ কথা তীভাঁর। 

জানিতেন এবং মানিতেন। কিন্তু তাহার! ইহাঁও মানিতেন যে, কর্মের ফল কর্শদান্া খণ্ডন 

হয়। কারণ, যে শাস্ত্রে বলিতেছে যে, কর্মফল নিশ্চঘই ভোগ করিতে হইবে, সেই শান্ত্রেই 

আবার নির্দেশ করিয়াছে যে, কর্দদ্বারা কর্মফল খণ্ডন হয়। এই জন্য জ্যোতিষশ|স্ত্রের 

সাহায্যে কন্ভার ব্ধব্যযোগ আছে কি না, তাহ! দেখিতেন । বৈধব্যষেগ থাকিলে কোন্ 

সময় উহা! সম্ভব, তাহা নির্ণ্র করিতেন। অল্পব়সে এ যোগ থাকিলে, উক্ত সময় অতিবাহিত 
করিয়। বিবাহ দিতেন। আর যৌবনে এ যোগ পড়িলে, উহা" নিঝারণের চেষ্ট। করিতেন । 

সে চেষ্টা! গ্রহশাস্তি, দেবত৷ পৃজাদি দ্বারা কর! হইত। আর করা হইত জ্যোতিষশান্্ের 

সাহায্যে । 

জ্যোতিষশান্ত্রে বলিতেছে যে, কন্তার মঙ্গলের দোষ আছে কি ন। দেখ মঙ্গলই প্রধানতঃ 

বৈধব্যকারক | মঙ্গল ষদি লগ্ন, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম বা ১২শে জন্মকুগুলীতে থাকে, তাহা হইলে কন্তার 
টবধব্াষোগ হয়। অবশ্য এই যোগ পুরুষের কোঠাতে পড়িলে তাহার ক্্ীবিয়ে।গ ঘটে__ 

লগ্নে ব্যয়ে চ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে কুজে। 

কন্তা ভর্ত,্বনাশায় ভর্তঃ কনা ন জীবতি। 
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স্থধু এক মঙ্গলের দোষ দেখিলে চলিবে নাঁ। দেখিতে হইবে শুক্রকে । শুক্র সগ্তম ভাবের 
অর্থাৎ স্ব(ভ।বিক স্ত্রী ঝা! স্বামীর কারক । এই শুক্র পাঁপগ্রহযুক্ত, নীচস্থ, অন্তগত ব৷ পাপমধ্যগত 
হইয়াছে কি না অথব! ইহার সপ্তমে মঙ্গল আছে কি না, দেখিতে হইবে । আর লগ্র ও চন্দ্র হইতে 

সপ্তম, অষ্টম এবং সপ্মপতির অবস্থ। বিচার করিতে হইবে ; আরও দেখিতে ভইবৰে যে,৮মপতি ও 

ষ্ঠপতি সপ্তমে অবস্থিতি করিতেছে কি না। বাহুকেও দেখিতে হয়। এইগুলি হুইতে 

ন্লীকোরঠীতে টৈধব্য ও পুরুষের কোঠীতে পত্বীহানিযোগ বিচার করিতে হইবে। কন্তার 

কোণ্ঠীতে বৈধব্য-দোঁষধ কতগুলি, দেখিয়! স্থির করিতে হইবে। তারপর বরের কো?ষ্ী হইতে 

তাহার স্ত্রীহানি-দোষ কতগুলি, নির্ণয় করিতে হইবে। যেখানে উভয়ের দোষ সমান ব| বরের 

দোঁষ বেশী, সেখানে কন্ঠার বিবাহ. দেওয়। উচিত । আর যেখানে কন্তার দোষ বরের দোষ 
'অপেক্ষ! বেণী, সেখানে বিবাহ দিলে কন্তাঁর বৈধব্য অনিবার্ধ্য। শাস্ত্রে বলিতেছে,_“তাদৃশ- 

যোগজপতিশ্চ যুতঃ জীবতি পুভ্রধনা দিযুতশ্চে্'। অতএব সমান দোষজ পাত্রের সহিত বিবাহ 

হইলে কন্তা হয় বিধবা হইবে ন1, অথব1 প্রাচীন বয়সে বৈধব্য ঘটিতে পারে । আর পাত্রের 

দোষ অধিক থাকিলে কন্তা সধব। গতাযুঃ হইবে। এই দোষ বিচার করিবার সঙ্গে সঙ্গে 

পাত্রের আয়ু বিচার একান্ত আবশ্যক । যে কন্যার মঙ্গলাদির দোষ থাকিবে, তাহার সহিত 

দীর্ঘায়ু পাঁজরের বিবাহ দিতে হইবে। এইগুলি মিলাইয়। বিবাহ-দিলে যে সে বিবাহ সুখের হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । এখানে কয়েকটি স্ত্রী ও পুরুষের কোঠী উদাহরণস্বরূপ দেওয়া গেল। 
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এইয্পপ উদ্দাহরণের অভাব নাই। প্রবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধি ভয়ে আর. বেশী উদাহরণ দেওয়। 

হইল ন1। 

এখন কথা হইতেছে যে, যখন কর্মফল ভোগ করিতেই হয়, তখন উক্পপ মিলাইয়। বিবাহ 

হওয়ায় যাহার যে সময় পত্বীহানি ঝা বৈধব্য-যোগ পড়িয়াছে, সে সময় কি এ ফল খণ্ডন হইবে? 

শান্তে বলিতেছে যে, ঁ ফল ফলিবে, কিন্ত ভিন্ন প্রকারে । এ ক্ষেত্রে এ সময় স্ত্রী বা শ্থামীর 

অত্যন্ত বিচ্ছেদ অর্থাৎ মৃত্যু না হইয়া সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটিবে, অথবা কাহারও ব্যাধি হুইবে 

কিংবা উভয়ের কলহ হইবে। অন্ঠান্ত জাতির এই সময় হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় বা! একের মৃত্যু 

ঘটে। এইরূপে এ ফল ফলিবে। মোট কথা, এরূপ মিলাইয়া বিবাহ হইলে বিয়োগাস্ত নাটক 

না হইয়া অস্তে মিলনাস্তে পাঁল। শেষ হইবে। ইহাই শাস্ত্রের দুকুল রক্ষ/ | | 

প্রাচীন কালে হিন্দুগণ ধর্মশাস্ত্রের অনুশালন ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধান মানিয়! চলিতেন, 

' স্থুফলও পাঁইতেন। জ্যোতিযশাস্ত্র না মানিয়া তাহারা পদভূমিও অগ্রসর হইতেন না। তখন 

সেইজন্ত জ্যোতিষের ক্দর ছিল, শীন্ত্রটিও পুষ্টাঙ্গ ছিল। তার পর কালক্রমে জ্যোতিযিগণের 

অন্ুদারতায় সকলকে রীতিমত - শিক্ষা না দেওয়ায়, ম্ববংশে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টায় উপযুক্ধ 

বুদ্ধিমান্ ছাত্র সম্যক্ উপদেশ না পাওয়ায় শাস্ত্রের অবনতি ঘটে এবং নানা বিপর্ধ্যয়ে জ্যোতিষের 

গ্রন্থ নষ্ট হয়, তার ফলে জ্যোতিষের বর্তমান ছুরবস্থাঁ। কিন্তু এই ছর্দিনেও জ্যোতিষ চমতকার 

দেখাইতে 'সক্ষম। &আমরা এখন জ্যোতিষশাস্ত্রের পর শ্রদ্ধাহীন হওয়ায় বিবাহাদি ব্যাপারে 
জ্যোতিষের সাহাষ্য বড় একটা গ্রহণ করি না। তাহার ফলে অনেক নিবার্ধা দুর্ঘটনা ভোগ 

, করিতেছি। আমাদের কি উচিত নয় যে, এই অপুর্ব ও ফলদ শাস্ত্রের অ্গশীলন করা এবং 
ইহ! হইতে অমৃত উদ্ধার করা 1 



সন ১৩৩৩ জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য ১৮৩ 

এই জ্যোতিষশান্ত্র সম্যক্রূপে আলোচিত হইয়া, ইহার বিচারে যে রিষয় নিষ্কাসিত হয়, 
তাহা যে অদ্ভুত ফল প্রদান করে, তাহা আর বলিয়! দিতে হয় কি? আজকাল অনেকে 
পুঞ্র-কন্ঠার জন্মসময় ঠিক রাখেন না। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি খাঁটি জন্মসময় রাখা হয় 
এবং বিবাহকালে উপযুক্ত জ্যোতিষীর দ্বারা পাত্র ও পাত্রীর কোঠী-মিলন করিয়া বিবাহ 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে অনেক অকাঁল-টবধব্য নিবারণ হয়, তাহা অবিচলচিত্তে বলা বাইতে 
পারে। 

ভ্রীগণপতি সরকার 



প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি * 
আখ্যাঁনের ব1 গল্পের ভাষাই হচ্ছে সব চেয়ে স্বাভাবিক, অর্থাৎ মুখের ভাঁষার খুব 

,বেশি কাছাকাছি । সেই জন্তে আখ্যান গদ্য (721865৩ 0০5০)ই গগ্ভের আদর্শ বলে' 

ধরে” নেওয়। হয়। ভারতীয় আর্ধভাষার গগ্যোর প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া! যাঁয় অথ্ববেদে ও 
জুর্কেদে কিছু কিছু, আর বৈদিক ব্রা্মণগ্রস্থগুলির মধ্যে১। এই 'ব্রাঙ্গণগুলিও সব এক সময়ের 

লেখা নয়। এদের মধ্যে দিয়েই ক্রমবিকশিত হ'য়ে প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষার গন্ভের 

রীতি উপনিষদের ভাষায় পরিণতি লাভ ক'রেছে। ব্রাঙ্ণ্রস্থগুলির মধ্যে এইগুলিই 
গ্রাচীন ও ভাষাতত্বের দিক্ থেকে সবচেয়ে দরকাঁরী-_তৈত্তিরীয় সংহিতা, এতরেয় ব্রাহ্মণ, 

কৌধীতকি ব্রান্ষণ, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বা তাণ্ত মহাত্রাক্ষণ, মৈত্রায়ণী সংহিতা, 
কাঠক সংহিতা, শতপথ ত্রাক্ষণ, আর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ । এদের মধ্যে প্রথম ছুটিই 
সকলের চেয়ে পুরাণে! ; এ ছুটি বই রচিত হয়েছিল খুব সম্ভব গ্রষ্টপৃর্ব্ব ১০০০ অন্যে। শেষের 
ছুটি হচ্ছে সব চেয়ে অর্বাচীন, অবশ্ত গোপথ ব্রাহ্মণ বাদ দিয়ে । এ ছুটি বই ত্ীষ্পুর্ব্ব ৬০* 
অব্বের আগেই তৈরী হয়েছিল। প্রধান প্রধান উপনিষদ্গুলিও এই যুগে সঙ্কলিত ও রচিত 
হয়েছিল ব'লে পণ্তিতরা অনুমান করেন। 

খগবেদে আঁমর1 কবিতাঁর ভাষা পাই। কবিতার ভাষা একটু পুরাণো ধাচের ও কৃত্রিম 

হ'য়ে থাকে । কিন্তু এই ব্রাহ্মণগুলির ভাষ! থচছ-“সরল ও অনাড়ম্বর। . এই ভাষার মধ্যে 

দিয়ে প্রাচীন আর্যদের খজু অথচ গ্রাণবান্ জীবনের কিছু কিছু আভাস মেলে। সাহিত্যের 
দিক্ দিয়েও এই ভাষার যথেষ্ট মূল্য আছে ব'লে আমার বিশ্বাস। 

[৯] বাক্যবিন্তাস-পদ্ধতি 

্রাহ্মণগুলির মধ্যে যেগুলি পুরাণো, তাদের মধ্যে বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতির একটা মোটামুটি 

সামঞ্জস্য আছে। বাক্যগুলি ছোট ছোট, আর পরস্পর অসংযুক্ত। একটি কর্তুপদ আর তাঁ'র 

একটি ক্রিয়া । যেমন, * * 

হরিশ্চন্দ্রো হু বৈধস এক্ষ্মাকো রাজপুত্র আস। তস্য হ শতং জায়। বভূবুঃ। 
তাস পুত্রং ন লেভে। তন্ত হ পর্ববতন।রদে গৃহমৃষতুঃ। সহ নারদং পপ্রচ্ছ ॥ 

্ এ রা ৭.১৫,১। 
পি শাশশাশিপীপসপিপসাপপশীশিশসী পাশ টিটনিনিরিনিরিির ররেঠারার়ারার রা টির 

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৩ বঙ্গান্মের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 

১। এই প্রাচীন ত্রাঙ্মণগ্রস্থগুলি শুধু ভারতীয় আর্ধযভাার নয়, সব দেশের আর্্যভাষারও আদি গদ্া- 
সাহিত্য হল। যেতে পীরে । . 

«1 এ. আস উতদধের বরাক্মণ। 
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প্রজাপতিঃ সোমং রাজানমস্থজত | তং ত্রয়ো বেদ অন্থন্জ্ন্ত । তান 

হস্তেইকুরুত। অথ হ সীত৷ সাবিত্রী সোমং রাজানং চকমে। শ্রদ্ধামু সচকমে। 
সাহ পিতরং প্রজাপতিমুপসসার। তং হোবাচ। নমস্তেইস্ত্র ভগবঃ। উপ 
ত্বাইয়ার্নি। প্রত্বা পদ্যে। সোমং বৈ রাজ্ানং কাময়ে। শ্রদ্ধামু স কাময়ত ইতি | 
তৈ, আ্রা.ৎ১.৩,১০,১১২ ॥ 

এর সঙ্গে তুলনীয় বাঁঙলায় রূপকথার ভাষা ; যেমন, এক ছিল রাজ । তাঁর ছিল দুই 

রাণী। ঘড় রাণীর এক ছেলে। ছোট রাণী বাঝ।। ইত্যদি। পুরাঁতন 
বাঙলার গণ্য ভাষাও এই ছাদে হ'ত) তুলনীয় 'শূন্যপুর1ণ” প্রভৃতির বইয়ের গদ্য অংশ। 

«একটি কর্তৃপদ আর একটি ক্রিয়া” ভাষার এই নিস রীতি থাকাতে যুক্ত (০০:0১০৪।)৫) 
বাক্যের নানারকম রূপ পাওয়া যায় । 

(১) বাক্যে ছটি ক্রিয়াপদ থাক্লে চিন্তা৭৫ক ক্রিরাটিকে প্রায়ই উহ রাখা হ'ত। যেমন,__ 
খষয়ো বে সরন্বত্যাং সত্রমাসত। তে কবযমৈলুষং সেমাদনয়ন দাস্যাঃ 

পুত্রঃ কিতবোইবান্ষণঃ কথং নো মধ্যেইদীক্িষ্টেতি। তং বহিধাস্বোদবহন্ন 
আত্রৈনং পিপাসা হস্ত, সরন্বত্যা উদকং মা পাদ্ ইতি ॥ &. ত্র, ২. ২৯. ১। 

যজ্ঞে। বৈ দেবেভ্য উদক্র।মন ন বোইহমন্নং ভবিষ্য।মীতি ॥ উই. ব্রা,১,১৮.১। 
স তবষ্টা চুক্রোধ কুবিন, মে পুত্রমবধীদ্ ইতি ॥ শ. ব্রা, ১.৬.৩.৬.। 
ততো হেবেয়ং তিরে। বব পুনরৈমীতি ॥  শ. ব্রা, ১১,৫.১.৪ | 
(২) ছুটি ক্রিয়ার মধ্যে একটাকে 'শতৃ? কিংবা 'শানচত৬ (1):3597701)161০1019) প্রত্যয়াস্ত 

করে প্রকাশ করা হ/য়েছে। ষেমন,--- | 

তদেতদ্ খধিঃ পশ্যন্ন, অভ্যনূবাঁচ ॥ এ, ব্রা,২,৯৫,৫ ॥ 
( তখন খবি এই দেখলেন আর বল্লেন -দেখে' বল্লেন ) 

দেবা বা! অস্থরৈ বিজিগযান? উর্দধাঃ স্বর্গ লোকমায়ন, ॥ এ, ব্রা, ৩০৪২. ১॥ 

প্রজাপতিরকাময়ত বনু স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ শোচন্নমহীযুম/নো ইতি ণ 
প, ব্রা, ৭.৫*১ রিনি 

দীর্ঘজিহবী বা ইদং রক্ষো! যজ্তহা! যজ্ঞান, শবলিহত্যচরত॥ প, ব্রা, ৯০৬. ৯ 
উর্বশী হাপ্পরাঃ ঠিগাগিগিরা চকমে । তই হাবিলামানোবাচ ॥ 

ক 
* 4 ” শ, রা, ১৯.৫,১:১ ॥ 

সআধ্য। জল্লন, কুরুক্ষেত্র সময়াঠচার ॥ শব ১৯৫,১০৪ | 7 ও 
নি চা 

৩। তৈ, ব্রা তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্ষণ | ৪) শ, ব্রা» শতপথ ভাক্ণ। £1 গ, বা পঞধাবংশ জান্গণ। 
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(৩) একটি ক্রিয়াপদকে ঠিক রেখে বাকিগুলিকে অসমাপিক। (০০7007067৩) 

কারে কখনও কখনও গ্রকাঁশ করা ₹'ত। এই রকম অসমাপিকার প্রয়োগ সুপ্রাচীন ব্রাঙ্গণ- 
গুলিতে কেবল কথনার্থ ধাতুর সঙ্গে ই ব্যবহার হ'তে দেখ! যায়। যেমন,_ 

নাভানেদিষ্ঠং বৈ মানবং ৰক্ষচর্য্যং বসস্তং ভ্রাতরো নিরভজন্। সৌইৰ বীদ্ 
এত্য কিম্ মহ্যমভাক্তেতি ॥ ও. ব্রা, ৫, ১৪- ২। | 

ইতি হাম্মা আখ্যায় । অথৈনমুবাচ ॥ এ. ব্রা, ৭.১৩.১২, ১৪.১ ॥ 

ইন্্ঃ পুরুষরূপেণ পর্য্যেত্যোবাচ ॥ এ, ব্রা, ৭:১৫, ১৪ 

প্রজাপতিদেবেভ্য আত্মানং যজ্ঞং কৃত্বা। প্রাধচ্ছত ॥ প. ব্রা. ৭, ২,১॥ 
একের বেশি অসমাপিক1কচিৎ দেখ! যাঁয়। যেমন,__ 

ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হত্ব! সর্ববা বিজিতীর্বিজিত্যাৰ্,বীৎ প্রজাপতিম্ ॥ এ. ত্র ৩.২১.১॥ 
সহ নেত্যুক্ত। ধনুরাদায়ারণ্যমুপাতন্থৌ ॥ প্র. ব্রা. ৭.১৪. ৯ 
সা ত্রীণ্যক্ষরাণি হিত্বৈকাক্ষরা ভূত্বাগচছুত॥ প. ব্রা, ৮:৪.১॥ . 
তং স বিদিত্বাইমুতে। ভূত্ব! ্বর্গং লোকমিয়ায় ॥ তৈ' ব্রা. ৩১০. ১১৫ ॥ 
দুইয়ের বেশি অসমাপিকার প্রয়োগ কেবল অর্ধাচীন ব্রাঙ্ষণে একট আধট! দেখতে পাওয়া 

যাঁয়। যেমন, 

তস্তা! উ স্থাগরমলংকারং কলপযিত্বা দশ হোতারং পুরস্তাদ্ ব্যাখ্যায় চতুর্থোতারং 
দক্ষিণতঃ পঞ্চ হোতারং পম্চাৎ ষডঢোতারমুস্তরতঃ সপ্ত হোতারমুপরিষ্টাৎ 
সংভারৈশ্চ পত্তিভিশ্চ মুখেহলং ংকৃত্যাইইস্তাইর্ধং বত্রাজ ॥ তি, ব্রা, ১:৩.১০.১-৩। 

অর্ধাচীন সংস্কতে এইরকম পরের পর অসমাপিকার প্রয়োগ খুব দেখা যায়। বাঙলারও 

এই রকম প্রয়োগ.একট। বড় বিশেষত্ব । 

বাকো. একটির বেশি কর্তৃপদ থাকার রীতি বৈদিক ভাষায় ছিল না। একটি ক্রিয়ার 

একের অধিক “কর্তা থাকলে সেগুলি সমাসবদ্ধ কর! হ'ত । যেমন, 

তৌ সহৈবৈন্ট্রবাঞু উদজয়তাং সহ-মিত্রাবরুণৌ সহাশ্থিনৌ ॥ এ, ব্রা, ২২৫,৩॥ 
তত্ত.ই পর্ববতনীরদৌ গৃহমুষতুঃ ॥ ও, ত্র ৭-১৩.১॥ 

তে বিউবজগতো গায়ত্রী তামুপ স্বাইয়াবেতি ॥ প, ব্রা, ৮৪.২ ॥ 
নভুঝ। একটি কর্তীকে 'বর্তুপদের সহকারী করণ ( ৪০০1৪0%ও 11500761001) করে 

প্রকাশ কর! হত। যেমন , 
লাধ্যা বৈ নাম দেব! আসে সরে যঙ্ডেরন সহস্র লোকম্ আয়ন্। | 

পত্র) ৮,৪,১॥ ০ 5 ৃ 
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শর্যাতো হ গ্রামেণ চচার ॥ শ, ব্রা, ৪.১.৫.২ ॥ 

সোমো রুদ্রৈব্যদ্রবন্ ॥ শ, ব্রা, ৩.৪.২.১॥ 
খগ্বেদে প্রায় দেখ! যাঁয় যে, ছুটি কর্তার মধ্যে হয় একটিকে উহা রাখা হয়েছে অথবা 

সেটিকে সম্বোধন কর! হ'য়েছে, অথচ ক্রিয়াপদটি দ্বিবচনাস্ত আছে। যেমন, 

আ। যদরুহাব বরুণশ্চ নাবম ॥ 

আ যদ. ইন্দ্রশ্চ দদ্বহে ॥ ৮.৩৪.১৬ ॥ 

ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বুহস্পতে ॥ ৪. ৫০১০ ॥ 

ইন্দ্রশ্চ বিষেণো যদপস্পৃধেথাম্ ॥ 

টদিক গগ্সাহিত্যের মধ্যে কেবল ট্তত্তিরীয়সংহিতায়ই এই প্রয়োগ পাওয়া যাঁয়। 

যেমন, | 
প্রজাপতিঃ প্রজা অস্থজত । তা ৰ্হস্পতিশ্চাদ্ঘৈতাম্ ॥ ২.৪:৪। 
তাম্ ব্রাঙ্ষণশ্চোপদধ্যাতাম্ ॥ ৫.২৮ ॥ 

তান্ পৃষা চাষ্বৈতাম্ ॥ ২.৪.৪.॥ 
কর্তৃপদ উত্তম বা মধ্যম পুরুষ হ'লে প্রায়ই উহা থাকৃত। বাক্যে একের অধিক কর্তৃপদ 

খুবই কম পাওয়া যায় । যেমন, 

বসশ্চ মেধাতিথিশ্চ কাথাবাস্তাম্ ॥ প. ব্রা, ১৪.৬,৬. | 

একই ক্রিয়াপদ পর পর বাঁক্যে থাক্লে প্রথমটা ছাড়া অপর বাক্যশুলিতে উহা থাকৃত। 
যেমন, 

তেষামাজিং যতাম্ অভিস্থ্টানাং বায়ুমুখং প্রথমঃ প্রত্যপদ্যতাথেন্োহথ 
মিত্রাবরুণাবথাশ্বিনৌ ॥ এরা, ২,২৫.১॥ 

তন্ত হ বিশ্বামিত্রো হোতাসীজ জমদ গ্রিরধবর্ষ, যব সিষ্ে ্রহ্ষায়াস্ত উদগতা ॥ 
এ, ব্রা, ৭.১৬.১ ॥ 

দিবি বৈ সোম আসীদথেহ দেবাঃ ॥ শ. ব্রা” ৩.২.৪.১ | 
অন্ত্যর্থ ক্রিয়া কখনও কখনও একেবারে উন্থাকৃত। যেমন,_- 

তস্য ব্রাত্যস্য ॥ যদস্য দক্ষিণমক্ষ্যসৌ স আদিত্যে! যদস্য সব্যসক্ষাসৌ 
স চন্দ্রমাঃ॥ যোহস্য দক্ষিণঃ কর্ণেহিয়ং সে! অগ্নির্যোইদ্য সব রর্ণোহয়ং স 
পবমানং ॥  ্মহোরাজ্রে নাসিকে ঈদিতিশ্টাঁদিতিশ্চঃ শীর্ষরূপাঞ্জে, লংবতসরং শিরঃ ॥ 
আঙ্ছ। প্রত্যভ. ব্রাত্যো রাত্র্য! প্রা, নমো ব্রাচ্চ্যায় ॥.অ. সং.১৫,১৮৯১-৫ 1 

বাঙলাতেও আমিরাঁএ অনুপ প্রয়োগ পাই * এ 

৬.) অ, সস অধর্ববেদসংহিতা ॥ 

৪, 



১৮৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ আসংখ। 

[২] পদবিন্যাস-পদ্ধতি 

কোঁন আখ্যানের প্রথম বাঁকা কর্তৃপদ দিয়েই আরম্ভ হয়। যেমন, 

ব্রাত্য আশীদ্ ঈয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়হ ॥ ম. সং. ১৫.১.১॥ 

দেবান্থরা ব৷ এমু লোকেষু সমযতস্ত ॥ এ ব্রা'১, ২৩.১ ॥ 
খাষয়ে! বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাপড় ॥ এ. ব্রা, ২১৯. ১৪ 

উর্বশী হাপ্নরাঃ পুরূুরবসমৈড়ং চকমে ॥ শ. ব্রা. ১১.,১.১॥ 
কিন্ত যেখানে অনা কারকযুক্ত পদের কর্তৃপদের চেয়ে বে প্রাধান্য, সেখানে সেই 

সেই পদ দিয়েই বাক্যের আরম্ভ হয়েছে। যেমন, 
দিবি বৈ সোম আপীদ্ অথেহ দেবাঁঃ ॥ শ. ব্রা, ৩.২.৪.১ | 

তবষ্ট্থ বৈ পুরো ত্িশীর্ষ। বডডগ্ষ আস ॥ শ. রা, ১৬:৩১ ॥ 

তস্য হ বিশ্বামিত্রো হোতাসীজ জমদগনিরধবর্ষ,ার্সিষ্ঠো ্রহ্মায়াস্য উদগাতা ॥ 
ও, ব্রা, ৭.১৫.১ ॥ | 

বাক্যে কোন কর্তৃপদ ন। থাকৃলে, অর্থাৎ ক্রিয়াঁটি শ্বতনত্ (10151501791) হ'লে ব| কর্ভুপদ 

উহ হ'লেও এই রকম হয়। যেমন, ্ | 
_ মনবে হ বৈ প্রাতরবনেগ্যমুদ্রকমাঁজহ্? ॥ শ. ্রা- ১৮.১.১॥ 

খধ্যতেহন্মৈ কষে ॥ প. ব্রা, ১১৫৬) 

থাকো কর্তৃপদদ ছাড়! কোন কারক ক্রিয়ানিরপেক্ষ (8১5০91566) ভাঁবে ব্যবস্ৃত হ'লে 

সেই সেই কারক বাক্যের গোড়ায় আন্ত । যেমন,-- 

নাভানেদিষ্ঠং বৈ মানবং ব্ক্ষচর্যযং বসস্তং ভ্রাতরো! নিরভজন, ॥ এ, করা, ৫.১৪.২ | 
নৃমেধসম্ আঙ্গিরসং সত্রমাসীনং শ্বতিরভ্যাহ্বয়ন,॥ প. ব্রা. ৮৮২২। 

বিশ্বমনসং বা! খধিমধ্যায়মুদ্ব্রজিতং রক্ষোইগৃহাৎ ॥ প. ব্রা ১৫৫২০ ॥ 

তস্যাবনেনিজানস্য মতসঃ পাণী আপেছে ॥ শং ব্রা, ১৮৯০১ ॥ 

তস্যা আষ্টুরস্ত্যে গন্ধবের! বিশ্বাবস্থুঃ পর্য্যমুষ্ণাৎ ॥ শ. ব্রা, ৩.২.৪,২ ॥ 
সোমে রান্বনি ক্রীতে গন্ধবেরধধু হি তর্ছি বাগ.ভবতি ॥ এ. ব্রা, ১, ২৭,৪॥ 
একই বাক্যে কর্ণ ও সম্বন্ধ চুইই ক্রিয়ানিরপেক্ষ থাকলে কর্ণই প্রথমে থাকৃত। যেমন, 
তং হু কুমারং সম্তং দক্ষিণান্ু নীয়মানাস্থ শ্রন্ধাহহ'বিবেশ ॥ তৈ, ব্রা, ৩.১১:৮*১॥ 
আধ্মানের আরসে" কর্তৃপূদের *ঠিক পরেই বৈ ক্রিংবা হ এই ছুই কথার মাত্রাসচক 

শফের বাবহারহ,ত4+ এতকেয় ব্রাহ্মণের ঝুর্বত্রই, £ব পাই; কেবল ছইটি জায়গায় হ ছেখা 
যায়। সেন্ুটি এই, . 
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হরিম্চন্দ্রো হ বৈধস এক্ষাকে। রাজপুত্র আস ॥ শর. ত্র, ৭.১৩.১ ॥ 
বিশ্বস্তরো হ সৌষদৃমনঃ শ্যাপর্ণান, পরিচক্ষাণে বিশ্যাপর্ণং যজ্ঞমাজহে ॥ 

এ, ব্র, ৭,২১,১॥ 

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ও কাঠকসংহিতায় কেবল বৈ পাওয়া ষায়। শতপথ ব্রাহ্মণে হ আর 

বৈ ছুইই পাওয়া! যায়। ঠতত্তিরীয় ব্রাঙ্থাণে শুধু হবা হ বৈ এক সঙ্গে পাওয়। যায়। যেমন,__ 

উশন, হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্র্ববেদসং দদৌ ॥ তৈ. ব্রা, ৩.১১.৮:১॥ | 
এই হ বা বৈএর পরেই বস্ত পিতৃনাম, তাঁর পরে গোত্রীয় নাম, তার পরে বিশেষণ । 

যেমন,_ 

বিশ্বস্তরে! হ সৌষদ্মনঃ শ্যাপর্ণান্ পরিচক্ষাণো বিশ্যাপর্ণ, যজ্ঞম আজহ্রে ॥ 
ধর, ব্রা. ৭,.২৭.১ ॥ 

বুশে। বৈজানভ্্রারণস্য ত্রেধাত্বসোন্ম্াকস্য পুরোহিত আসী ॥ প-ত্র, ১৩.৩,১২ ॥ 
দেবভাগে। হ শ্রোতর্ষঃ সাবিত্রং বিদাংচকার ॥ তৈ. ব্রা: ৩.১০,৯,১১ ॥ 

হরিশ্চন্দ্রো হ বৈধস এক্ষণাকে। রাজপুত্র আল ॥ এ. ব্রী- ৭:১২"১ । 
গোত্রীয় নাম ইত্যাদি না থাকলে বিশেষণই হ বা বৈএর পরে বস্ত। যেমন, 

পোমে। বৈ রাজ।ইমুক্ষিল্লোক আসীত ॥ এ. বরা, ৩.২৫.১ ॥ 

বিশ্ববূপো বৈ ত্রিশীর্বাইহসীৎ ত্ষ্ট,ঃ পুত্রোহস্থর।ণাং স্বত্ীয়ঃ ॥ কা'সং*,১২,১* ॥ 

তার পর আস্ত কর্ম আর সবশেষে ক্রিয়া । যেমন, 

নৈমিষ। বৈ সত্রমাসত ॥ কা, সং ১০.৬ ॥ 

কর্মের ব অন্য কারকের 1১:01০21৮৪ ব৷ বাক্যপুরক বিশেষণ থাক্লে ক্রিয়ার পরে 

বসত । যেমন, 

প্রজাপতিবৈ দোমায় রাজ্জে দুহিতরং প্রাষচ্ছণড সূর্ধ্যাং; সাবিত্রীম্॥ 
ও, ব্রা, ৪.৭.১ ॥ 

প্রজাপতির্বৈস্থ।ং হুহিতরম্ গান দিব ইত্যন্য আহুর্ উবসমিত্যন্যে ॥ 
এ, ব্রা, ৩৩৩,১ ॥ 

স এতমেব বরমবৃণীত পশুনাম্ আধিপত্যম্॥ এ, রা. ৩.৩৩.৩ ॥ 

তো হ মধ্যমে সংপাদয়া ংচক্রতুঃ শুনঃশেফে ॥ এ. বরা, ৭.১৫,৭ ॥ 

তং স বিদিত্বা অমৃতো। ভূত! স্বর্গং লাকি য়ায় আদিত্াস্য সাযুজ্যম্॥ 
ঠৈ, ব্রা, ৩.১০, ১১৫ ॥ 

৭। কা।.সং-কাঠকসংছিত। | 
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ক্রিয়ার ছুটি কর্ম থাকলে গৌণ কর্্মাট মুখ্য কর্মের আগে যাঁয়। যেমন, 

ইন্দ্রে মরুতঃ সহতঅম্ অজিনাত ॥ প. ব্রা, ২১১১ | 

সোহগ্লিন। পৃথিবীং মিথুনং সমভবণু ॥ শ. ব্রা, ৬.১.২.১॥ 
সাধারণতঃ অপর কারক কর্মের আগেই বসে, তবে যে কারকের প্রাধান্য কর্মের চেয়ে 

বেশী,সেটি আগে যায় । যেমন,__ 

খষয়ো!। বৈ সরন্বত্যাং সত্রম।সত ॥ এ. ত্র! ২. ১৯.১॥ 
প্রজাপতির্বে সোমায় রাজ্ছে ছুহিতরং প্রাযচ্ছৎ ত্র্ধ্যাং সাবিত্রীম্॥ 

এ, ব্রা, ৪.৭.১। 

ইন্দ্রো যতীন্ পারার টের প্রাযচ্ছৎ ॥ এ. ব্রা. ১৩.৪.১৭ | | 
ইত্দ্রে। বৈ বৃত্রং হত্বা। সর্ববা বিজিতীর্বিজিত্যাৰবীৎ প্রজাপতিম্ অহমেতদ্ 

অসানি যৎ ত্বম, অহং মহান্ অসানীতি ॥ 

বাক্যে কোন অপমাপিক1 (০০001১00155 ০0110195017 1১210101016) থাকলে সেটি 

ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে আসে, আর সেই জন্তে অনেক সময় মূল ক্রিয়ার কর্ম্মকে শেষে যেতে 
হয়। যেমন,__ | 

ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হত্বা সর্ব বিজিতীধিজিত্যাৰবীৎ প্রজাপতিম্ অহমেতদ্ 
অসানি য ত্বম, অহং মহাম্ অসানীতি ॥ এ, ত্রা. ৩.২১.১॥ 

তস্মাজ, জ্যায়াংশ্চ কনীয়াংস্চ স্সুষা চ শ্বশুরণ্চ সুরাং পীত্বা সহ লালপত 
আসতে ॥ কা. সং. ১২.১২॥ 

অত্যংহে। হাইইরুণিঃ ব্ক্মচারিণে প্রশ্নান্ প্রোচা এজিঘায় ॥ তৈ. ব্রা, ৩.১০, 
৯, ৩॥ 

“কারক যঠী'যুক্ত পদ প্রায়ই বাকোর প্রথমে যাঁয়। [ সম্বন্ধ ফী কিন্তু বিশেষণের মত 
বিশেষ্যের ঠিক আগে বসে ]1 যেমন, 

তস্য সর্বে দেবা বরা আগচ্ছন্। তস্য এতৎ সহত্রং বহতুম্ অন্বাকরোদ্ 
যদেতদ্ আশিনম্ ইত্যাচক্ষতে ॥ প্র. ব্রা, ৪.৭.১ ॥ 

তস্য হ শতং জায়া বডূবুঃ ॥ এ. বরং ৭.১৮.১॥ 

তস্য হ বিশ্বামিত্রস্যৈকশতং পুত্র! আহঃ ॥ গ্.ব্রা, ৭.১৩.১ ॥ 
কর্তৃপদের প্রাধান্ থাকলে তা হয় না। যেষন,-_ 

উর্বশী বৈ পুরারবস্যাসীৎ ॥ কা, সং, ৮.১০ ॥ | 4 
“ভাদথয চতুর্থী” (81191 090৮০) বাক্যের একেবারে শেষে আসে । যেমন,-_ 
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তান্ এতে সুক্তে যষ্টেহহন্যশংসয়ৎ । তত! বৈ তে প্র যজ্ঞমজানন, প্র 

বর্গ, লোকং তদ্ যদ্ এতে সুক্তে ষষ্ঠেইহনি শংসতি বজ্ঞস্য প্রজ্ঞাত্যৈ স্বর্গসা 
লোঁকস্যানুখ্য।ত্ো ॥ এ. ব্রা. ৫.১৪.৪.৫ ॥ 

সম্বোধন-পদ্দ বেশির ভাগ বাক্োর প্রথমে না ঝসে। মধো বসে। বাকোর আদিতেও বাস। 
যেমন,_ 

তং হ জীর্ণিং স্থবিরং শয়নমিন্দ্র উপব্রজ্যোবাচ ভরছ্বাজ যত্তে চতুর্থমায়ুদ দ্য।ং 
.কিম্ অনেন কুর্ধযা হতি ॥ তৈ. ব্রা, ৩.১০.১১.৩ ॥ 

কুমার কতি রাত্রীরবাণুসীঃ ॥ তৈ, ব্রা. ৩.১০.১১.৩ ॥ 
মরুতো। হৈনং নাজভুঃ। প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্বেত্যেবৈনম্ এতাং বাচং 

বদস্ত উপতিষ্ঠস্ত ॥ এ. ব্রা. ৩.২০.১॥ 
স পিতরম্ এত্যাব্রবীৎ ত্বাং হ বাব মহ্যং ততাভান্ষুরিতি ॥ এ. ব্রা. ৫.১৪.৩॥ 
তং পিতাত্রবীন্ নম তে পুত্রকাদু ৩ রিতি ॥ এ. ব্রা. ৫.১৪.৬ ॥ 
রামো হাস মার্গবেয়োহনুচানঃ শ্যাপর্ণীয়ন্তেষাং হোত্তিষ্ঠতামুবাচাপি মু 

রাঁজন্ন, ইথংবিদং বেদেরুণ্থাপয়ন্তীতিচ যত্বং কথং বেথ বঙ্ষাবন্ধবিতি ॥ এ. ব্রা 
৭,২৭,8 ॥ 

ধিক্ ত্বা জাল্ম অস্ত্ব ॥ কো ব্রা. ৩০.৫ ॥ 
মা ভৈষীগৌরঁতিম জিতো বে তে লোকঃ ॥  ঠত. ব্রা, ৩.১০.৯.১৩। 

ভাব্প্রকাঁশক অবায় (11657)৩001017) বাক্যের সব প্রথমে বসে । যেমন,-_. 

হস্তেমান্ অন্মিন্ন, উক্থ আভজৈ ॥ ধর. ব্রা, ৩.২০,১ ॥ 
এয়ায় বায়ুঃ-এদ ধতং বৃত্রমূ। শ, ত্র, ৪.১.২,৪ ॥ 

ততো হৈবেয়ং তিরোৰভূৰ পুনরৈমীতি, এত তিরো ভূতাম্ ॥ শ. ব্রা, ১১.৫.১,৪ ॥ 
ধিক্ ত্বা জাল্মাস্ত || কৌ, ব্রা, ৩০৫ ॥ বৈদিক সাহিত্যে ধিক, শব্দের আর দ্বিতীয় 

গ্রয়োগ নেই। | 
উপসর্গ ক্রিয়ার আগে যাঁয়। উপসর্গ আর ক্রিয়ার মধ্যে প্রায়ই অন্ত শব, বিশেষতঃ কর্ম 

এলে থাকে | যেমন)-- 

অন্ুমোপতিষ্ঠধবম্। উপ মা হবরয়ধবম্ | এ ব্রা. ৩.২০.১ ॥ 
নমস্তেইস্ত ভগবঃ। উপত্বাইয়ানি। প্রত্বা পদ্য ॥ তৈ. ব্রা, ১৩.১০.১২ ॥ 

'নিষেধার্থক ন শব্ধ ক্রিয়াপদের ঠিক পুর্বে বসে; ম! শবের কিন্ত কোনও বাঁধাধর! নিয়ম 
নেই। যেমন,-- . স্জ 

* 
(০০০ 

* ৮ | কৌ ব্রা. কৌধীতকি ব্রাঙ্গাণ টি 
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মরুতে! হৈনং নাজভুঃ ॥ তী. ব্রা, ৩.২০১১॥ 
অত্রৈনং পিপাস।! হস্ত, সরস্থত্যা উদকং মাপা ॥ ও. ব্রা, ২,১৯১ ॥ 
অকামাং মান্ম নিপদযাসৈ মো ন্ম ত্বা নগ্নং দর্শম্॥ শ ব্রা, ১১.৫১১০১ ॥ 

'তুনর্থ' অসমাপিকা। ক্রিয়। (1701710) বাক্যের সবশেষে আসে । যেমন, 

কোহতি মনুষ্যঃ সর্ববং সত্যং বদিতুম্ ॥ প্র. বরা. ১৬.৬ ॥ 

তম্মাদ্দেতপ্যাং দিশি যতেত বা যাতয়েদ্ বেশ্বরো হাইনৃণাকর্তোঃ ॥ এ, ব্রা. 
১১৪,৫ ॥ 

কথোপকথনে নিষেধার্থক .বাক্যাংশটি মূল বাক্যের আগে যার, কিন্ত অপর অংশটি পরে 

আসে। যেমন, | 

সা বাগ, অৰবীৎ ভ্ত্রীকাম! বৈ গন্ধররব! ময়ৈব জ্িয়। ভূতয়। পণধ্বম্ ইতি। 
নেতি দেবা অৰুবন্ কথং বয়ং ত্বদূতে স্যামেতি ॥ এ. ব্রা, ৯২৭১ ॥ 

কথনার্থ ধাতুর কর্্ম যে বাক্য, সেটি মূল বাক্যের পরে আসে। অর্ধাচীন ব্রাঙ্গণে কিন্ত 
এর ব্যতিক্রম দেখ! যায় । যেমন, 

ম৷ ম্ম গ্রাণমতিপুচ্ছেতি মাইচার্যোহৰ 'বীন্ ইতি হোবাচ ৰুক্ষচারী॥ তে, 
ব্রা, ৩.১০,৯,৪ ॥ 

অন্বিত (০97)1919%) বাকের অপ্রধান অংশ বাক্যের পরে আসে । যেমন,-- 

তুরীয়ে হেব সংগ্রহীতারে। বদস্তেইমুনৈবানৃকাশেন যদদ ইন্দ্র সারথিরির 
ভূত্বোদজয়ত ॥ এ, বরা, ২২৫.৬॥ 

তস্য! এতৎ সহস্রং বহতুমন্বাকরোদ্ যদ ইদমাশ্রিনম্ ইত্যাচক্ষতে ॥ 
ধর ব্রা, ৪.৭.১ ॥ 

বাক্যের মধ্যে ছুটি ০০775180155 ঝ| সমনয়-পদ বর্তমান থাক্লে অপ্রধান অংশ প্রায়ই 

পরে যায় । যেমন, 

য উ এব ম্ৃগব্যাধঃ সউ এব স, য| রোহিত স| রোহিণী ॥ এ. ব্রা, ৩:৩৩.৫, ॥ 

সাহৰ্-বীৎ ক্রীণীতৈব, যছি বাব ময়ার্থো ভবিতা৷ তহেিব বোহহং পুনরাগস্তা- 
ইল্ীতি ॥ এ' ব্রা, ১,২৭১ ॥ 

| ্রীস্ুকুমার সেন 
আলোচন। 

১ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্সি ( এডিন ),' 
এফ.আর এস্ ই মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে/_ার্য্ভাষ! কি অর্থে এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত 

হইয়াছে, 



র্ 
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সভাপতি মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিলেন,-_-আর্ধ)ভাঁষ৷ সাধারণতঃ 

দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়,_(১) আদি আধ্য ব| ইণ্ডো-ইউরোপীয় মূল ভাষা-_যাঁহা! হইতে 

গ্রীক, জাটিন, কেল্টিক, জার্দানিক, শ্াভিক, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষাসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে 

এবং (২) ইণ্ডোইরাণীক় অর্থাৎ ইণ্ডোইউরোপীয় মুল'ভাষার যে শাখ। হইতে প্রাচীন 
ইরাণীক় (প্রাচীন পারসীক, আবেস্তা ইত্যাদি) ও প্রাচীন ভারতীয় (যেমন বৈদিক) 

ভাষাসমূহ উদ্ভৃত হইয়াছিল। আমার প্রবন্ধে আমি “বদ্দিক সংস্কৃতে'র পরিবর্তে “প্রাচীন 

ভারতীয় আধ্যভাষা” ব্যবহার করিয়াছি; তাহার কারণ, আজকাল পণ্ডিতের “সংস্কৃত 

» টৈদিক ও অর্ধাচীন ) এই কথার পরিবর্তে 014 [1100-417211 এই কথাটি ব্যবস্থার করিয়া 

থাকেন। প্রকৃত পক্ষে “সংস্কত' এই নামটি পাণিনির পূর্বেকার ভাষায় প্রযুক্ত হইতেই 
পারে না। 

২। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত এম্ এ, পি এচ.ড মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, আবেস্তা, 
ন। সংস্কৃত বেশী পুরাতন ? 

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবুর প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক মহাশয়, বলিলেন, আবেস্তার যে 

প্রাচীনতম অংশ গাথাগুলি, সেগুলিকে জরথুস্ত্রের সমসাময়িক (প্রায় ৫০০ পুর্ববরীষ্টাব্ ) 
বলিয়াই ধরা হয়। অপর অংশগুলি এ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক 
৪০০ পর-্ীষ্টাব্ পর্যান্ত সময়ের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। জরহুস্ত্র পাঁণিনির প্রায় সমসাময়িক 
হইলেও, তাঁহার সময়কাঁর ভাষা! পাঁণিনির সময়ের ভাষার অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃতের বেশি 
কাছাকাছি ছিল। কিন্তু আবেস্তার অপর অংশগুলিতে খুবই 'প্রার্কৃত' প্রভাব দেখ! যায়। 
স্থতরাং এক কথায় বলা যায় না ষে, আবেন্তার ভাষা সংস্কতের অপেক্ষা পুরাতন বা 

নবীন। 

৩। শ্রীযুক্ত ভাঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় বলিলেন যে, বৈদিক আর্ধা- 
ভাষ৷ ইণ্ডো-এরিয়ানের শাখা ও লিখুয়ানিয়ান্ ভাষা সংস্কত ভা! হইতে পুরাতন, এইরূপ অনেক 
পণ্ডিত বলেন। 

শ্ীধুক্ত তৃপেন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে গ্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিলেন, _লিখুয়ানিয়ান 

ভাঁষায় এমন অনেক শব্দ এখনও আছে, যেগুলি তাহাদের প্রাটীনত্ুম ( ইণ্ডোইউরোপীয় ) 

রূপ খুব বেশি রকম বজায় রাখিয়াছে; যথা £_ই্ডো-ইউরোপীয় “* গেরিস্? (* 6575), 

স্কত “গিরি”, লিখুয়ানিয়ান 'গিরিআ' (৪8775); অন্টান্ত আধ্যতাধার মধ্যে এই 
কথাটি নাই; কেবল প্রাচীন শ্লাভোনিকে (5০19১) 1 ব্যাকরণ অংশে অনেক পরিবর্থন 

হইয়াছে। তবে এ কথা ঠিক যে, আধুনিক ইণ্ডোইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে 
লিথ্যানিয়ান ধুব বেশি পুরাতন ভাব রাখিয়াছে। কিন্তু এই ভাষা যে সংস্কতের চেয়ে 
পুরাতন, এ কথা সর্বাংশে ভূল। লিধুয়ানিয়ান ভাষার এই রকম অপরিবপ্তিত থাকার কারপ-. 

(১) লিথুয়ানিয়! চারি দ্দিকে জল এবং জঙ্গলবেটিত বলিয়! ছূর্গম থাকাতে অন্থান্ত জাতির 



৯ গু . 

১৯৪ সাহিত্য-পরিষণ্ড-পাত্রক! [ওয় সংখ্যা 

সঙ্গে কোন রকম যোগ ছিল না। (২) এই ভাষাভাঁষীর সংখ্য। খুবই অল্প বলিয়া, ভাষা বিশেষ 

বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। 
শ্ীযুক্ত অসূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, লেখক মহাশয় বু গবেষণা করিয়া! এই 

প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বোধ হয়, এই বিষয়ে পুর্বে কেহ আলোচনা করেন নাই এবং এইরূপ 

আলোচনা আমরা নূতন শুনিলাম। এ বিষয়ে সাহেবরা কিছু করিয়াছেন বলিয়া 

আমার জানা নাই । লেখক মহাশয় €য ভঙ্গীতে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব । 

অদ্য ছুই একজন সভ্য লিথুয়ানিয়ান প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। লিথুয়ানিয়ান ভাঁষার অনেকগুলি শবের 
সহিত বদিক ভাষার শব্দের সাদৃশ্ত আছে। কিন্তু এভাষার বাকৃছন্দের (10197)) সহিত” 

বৈদিক ভাষার বাঁকৃছন্দের মিল নাই। পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ অথবা ভিন্টেরনিজ, মহাশয় 

এ ভাষা সম্বন্ধে তাহাদের গবেষণালন্ধ নিজেদের কোন মত প্রকাশ করেন নাই। তাহার! 

এ সকল বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যাহ। কিছু বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে উচ্ছাস ব্যতীত আর 

কিছুই নাই। সে সকল আলোচনা পড়িয়া কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
না। শব্দসাদুশ্যের উদাহরণস্বরূপ বল। যাইতে পারে যে, সং 'অলিন্দ' শব ইংরেজির ৬০/০7%. 

শকের মতই দেখ। যাঁয়। নংদ্বার "ইং 0০০:-বাঁং দৌর। ভাষার ভঙ্গী পরীক্ষ। করিয়া, 
শব তত্ব'আলোচন। করিয়া, কাহার সংস্পর্শে আদিয়! কাহার! কাহার শব্দ লইপ্লাছে, তাহা স্থির 

করিলেই বিজ্ঞানসম্মত আলোচন! হইবে বলয়! মনে করি। 
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ক্ষুদ্র মেকুদণ্তীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার 
এক সহজ উপায় 

বাহার! মেরুদপ্ডিগণের অস্থি শিক্ষায় রত আছেন, তাঁহাঁর। সকলেই জানেন যে, ক্ষুদ্ধ মৎস্য, 

সরীস্থপ ও পক্ষ্যাদির কঙ্কাল পরিষ্কার কর। অঠি কষ্টসাধ্য । যে সকল প্রণালীতে বড় বড় 

মেরুদণ্ডীর কহ্বা'ল পরিষ্কার কর! হয়, সে সকল প্রণালী ইহাদের পক্ষে কার্যকরী হয় না। 
নানারূপ পরীক্ষাঁ্ধার। এই প্রক্রিয়া'টী বেশ সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়, তবে ইহার একটী 

অসুবিধা! যে, প্রাণীর দেহটা টাটকা হওয়া চাই; কোন রক্ষণ-সাঁধক পদার্থে রক্ষিত প্রাণীর 

পক্ষে প্রক্রিয়াটা চলিবে ন1। 

প্রথমতঃ প্রাণীটিকে ফুটন্ত জলে ফেলিয়া দ্রিতে হইবে । ক্ষুদ্র মৎ্গ্ত এক মিনিট হইতে 

দেড় মিনিট পর্ধ্যস্থ রাখিলেই যথেষ্ট হয) ব্যাও.১ টিক্টিকি, সাপের মাথা কিঘা নেংটি ইন্দুর 
প্রভৃতিকে তিন চাঁরি মিনিট ফুটন্ত জলে ফেলিয়া রাখিতে হয়; অল্প ক্ষণ ফুটত্ত জলে ফেলিয়! 

রাঁখিবার কাঁরণ এই যে, দেহের. পেশী ও নানা যন্থাদি দিদ্ধ হইয়া! নরম. হইয়া যায়, অথচ 
যোৌজন-তন্তময় বন্ধনীগুলি নরম না হওয়ায় অস্থিগুলির সন্ধি বিশ্লিষ্ট হয় না এবং অস্থিগুলি 

পরস্পর হইতে থসিয়। পড়ে না । দ্বিতীয়তঃ, ফুটন্ত জল হইতে তুলিয়া লইয়া. স্থুণ মাঁংসগুলি, 
উদর ও হৃদ্গহ্বরের যত্ত্রগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে । তৃতীয়তঃ, প্রাণীটাকে এক্ষণে এমন 

স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে, যেখানে পিপীলিকার সমাগম আছে। এই প্রক্রিয়ার উদ্দে্ 

এই যে, বাকি মাংসগুলি পিপীলিক দ্বার ভক্ষিত হইবে । মাংসগুলি নরম হইয়া যাওয়ায় 

পিগপীলিকাঁরা তাহা খাইয়া ফেলে । কিন্তু সন্ধির চারি দিকে যে সকল যোজন-তন্তগুচ্ছ বিদ্যমান 

থাকে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় থাকায় পিপীলিকারা সেগুলিকে স্পর্শ করে না; এই 

কারণে কঙ্কালটা মাংসশুন্ত হইয়। পড়ে ? কিন্তু সন্ধিবন্ধনীগুলি অক্ষু্ন থাকায় অস্থিগুলি পরষ্পরের 

সহিত সহজ অবস্থার মত সংলগ্ন থাকে, অর্থাৎ সমুদয় বিস্কালটী প্রায় এক খণ্ডে 

বর্ধমান থাকে । 

পিপীলিকাগণকে খাওয়াইবার জন্ত এ মৃত প্রাণীর দেহটাকে. একটা কাঁচপাত্রে এবধপে 

রাখিতে হয়, যাহাতে পিপীলিকাগুলি অনায়াসে তাহার ভিতর গমনাগমন করিতে পারে 

অথচ অন্ত কোন বৃহত্তর প্রাণী তাহার ভিতর যেন প্রবেশ করিতে না পারে। এজন্য একটা 

চতুক্ষোণ দীর্ঘাকার কাঁচের জার (091) ব্যবহৃত, হইয়। থাকে । জারটার খোলা মুখ এমনভাবে 

দেওয়ালে লাগাইয়া রাখা হয়, যেন প্রিপীলিক1 ব্যতীত অন্ত কোন কাঁটপতঙ্গাদি তাহার 
৬--৮৮--১১১০৯৭ 

* বঙ্গীয়র্শ,কারতে লা পারে। 



১৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! চর সং্যা 

প্রতিদিন কাঁচের ভিতর দিয়! লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কক্কালটী জবশ্তকমত পরিফার 

হইয়াছে কি না। ইহ! প্রধানতঃ পিপীলিকাঁর সংখ্যার উপর নিউর করে; কতক পরিমাণে 

প্রাণীটার দেহের আয়তন এবং অবশিষ্ট মাংসের উপরও নির্ভর করে। সচরাচর ছোট 

মত্গ্াদির কঙ্কাল ছুই দিনেই বেশ পরিষ্কার হইয়1 যাঁয়; বৃহত্তর প্রাণীর কস্কাল পরিক্ষার হইতে 
আরও দুই তিন দিন লাঁগে। 

অনেক সময়ে করোটির অস্থিগুলি পরস্পর হইতে বিভিন্ন করা আবশ্ক হয়; এস্থলে 

করোঁটিটী চার পাঁচ মিনিট জলে ফুটাইলে সীবনীগুলি এত আল্গ! হইয়া যায় যে, অস্থিগুলি 

সহজেই পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়। 

এই প্রকারে কঙ্কাল পরিষ্কার কর! অতি অল্প সময়ে এত সুচাঁরুরূপে সম্পন্ন হয় যে, অন্ত 

কোনও প্রণালী ইহার সহিত সমতুল্য হয় না । এরূপ কন্কাঁল মাটিতে পুতিয়া অথবা তন্ত কোন 

রকমে পচাইয়া পরিফার করা একবারে অসম্ভব । কারণ, তাহাতে অস্থিগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে 

এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিগুলি হারাইয়। যাইতে পারে । এ কঙ্কাল হাতে করিয়। পরিকফার করিতে 

হইলে অনেক সময়ের আবশ্তক, অথচ প্রক্পে নিখু'তভ|বে পরিক্ষার কর! যাইবে না। 
পুর্বে বলা হইয়াছে যে, সগ্ভোমৃত প্রাণীর কঙ্কাল প্ররস্তত করিতে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন 

করা হইয়াছে । দুরদেশ হইতে প্রেরিত কোন ক্ষুদ্র মেরুদণ্তীর কঙ্কাল কিরূপে প্রস্তুত ক 
যাইতে পারে? কোন ক্ষুদ্র মৃত-গ্রাণী দূরদেশে প্রেরণ করিতে ইইলে তাহাকে স্পিরিট 
অথবা ফর্মালিনে ডুবাইয়! রাখিতে হয়। কিন্তু এ প্রাণীর দেছ্থের মাংসাঁদি পিপীলিকা 
স্পর্শ করিবে না । পরীক্ষা] দারা জান গিয়াছে যে, গ্রিঅিনে রক্ষিত ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহ পচিয়! 

যায় না, অথচ পিপীলিকাঁয় তাাঁর মাংস ভক্ষণ করে। কিন্তু গ্রিঅনে রন্সিত দেহের মাংস 

ও বন্ধনীগুলি এত নরম হইয়া যায় যে, পিপীলিকা বন্ধনীগুলি পর্যন্ত খাইয়া ফেলে; ফলে 

কঙ্কালটা ছিন্রভিন্ন হইয়া পড়ে । এ বিষয় পরীক্ষা করিবার সুযোগ ন1 হওয়ায় সবিস্তার কিছু 

বল! গেল না, তবে তাহ! সহজেই পরীক্ষা কর! যাইতে পারে । 

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয়ের সহিত 

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কথা হয়। তিনি বলেন যে, এই প্রক্রিয়া! বছদিন আবিষ্কৃত 

হইয়াছে, কিন্ত তাহার কেন সন্ধান না পাওয়ায় আসি ইহা প্রকাশিত করিলাম । 

প্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 



দীন চণ্ডতীদাস * 
স[হিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্তীদাসের পদাবলীর ১৫৫, ২৭৩, ৪৬১, ৪৮৪, ৪৯০, 

৫১৫ প্রভৃতি সংখা।-নি্িষ্ট পদে আমরা “দীন, চণ্তীদাসের ভণিতা দেখিতে পাই। ৪৮৩ 
ও ৫২২ সংখ্য।-নির্দিত পদে “্দীনক্ষীণ” চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে এবং ৬২৬ সংখ্যক পদে 

“্দীনহীন* চণ্তীদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। ২, ২৭, ৩০) ৩২ প্রভৃতি সংখ্যক পদে “দ্বিজ” 

চণ্ীদাসের, ২৯১ ও ৩৮৩ সংখ্যক পর্দে “কবি” চণ্ীদামের এবং ৭৮৬ ও ৮১৫ সংখাক 

পদে “আদি” চত্ীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত *চণ্তীদাস”, “বড়, চশ্তীদাস” 

ও বাসলীসেবক চত্তীদাসের ভণিতাঁযুক্ত পদ অনেক আছে । অতএব আমর! চণ্তীদাস, বড়, 

চণ্তীদাস, আদি চণ্তীদাস, দীন চণ্তীদাস, দীনক্ষীণ চণ্তীদাপ, দীনহীন চণ্ডীদ।স, কবি চণ্তীদাস, 

দ্বিজ চণ্ডীদান এবং বাঁসলীগণের চণ্ডীদাস প্রভৃতি বিভিন্ন -গ্রকারের ভণিতাবুক্ক পদ 
পাইতেছি। ইভা একই ব্যক্তির ভিন্ন আখা।, কি ইহার দ্বার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিশিউতা 

সূচিত হইতেছে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। কৃষ্ণকীর্তনে সাধারণতঃ নিয়লিখিত প্রকার ভণিত। 

পাওয়া যাঁয়,-_- 

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাঁস গায়।--২৬৪ পৃঃ । 
- গাইল বড়,5ণ্ডীদাস বাঁসলীগণে ।--২৬৫ পৃঃ । 

বানলী-চরণ শিরে বন্দিঅ। 

গাইল বড়, চতীদাসে ।--৮০পৃঃ। 

ইহা! হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাঁদলীসেবক চশ্তীদাস '৪ নড়, চণ্তীদ[স অভিন্ন ব্যক্তি। আর 
একটা প্রয়ে'জনীয় কথ! এই যে, কৃ্ণকীর্তনে ছ্বিজ চত্তীদাস, দীন চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস 
প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত একটী পদ9 পাওয়া যায় না। অতএব কৃষ্ণকীর্তন দৃষ্টে আমরা বড়, চণ্ডী- 
দাস ও বাঁসলীগণের চণ্তীদাসকে অভিষ্ন ব্যক্তি ধরিয়া! বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। 
সম্প্রতি এমন- একখান। খণ্ডিত গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিয়া আমরা 

স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি ঘে, এই দীন চণ্তীদাস অগবা দীনক্ষীণ ৯তীদাস, বড়, চণ্তীদাস 
অথবা ব1সলীমেষক চণ্ডীদাস হইতে ভিন বাক্তি। আজ এই প্রবন্ধে আমর! সেই গ্রন্থ 
সম্ন্ধেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । | 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ২৩৮৯ সংখাক পুথির মধ্যে এই দীন চশ্ডীদাসের রচিত এক- 
খানা বৃহৎ গীতিকাব্যের অংশবিশেষ সংগৃহীত আছে। উক্ত ২৩৮৯ নম্বরের পুথিতে 

প্রথমতঃ বিভিন্ন 'গ্রকারের কয়েকখানা পত্রে চণ্তীদাসের বিরচিত কতকগুলি পদ পাওয়া 
যায়, কিন্তু তাহার শেষভাগে দীন চণ্তীদাসের রচিত একখান! বৃহৎ পদকাবের নিদর্শন- 

£ বঙ্গীর-সাঁফিতা-পরিবদের ৩৩শ বর্ধের সপ্তম মালিক অধিবেশনে পঠিত 4.7 



২১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্খ সখ] 

স্বরূপ ২১টি পত্র সঙ্িবিষ্ট আছে। আজ আমর! সেই শেষ অংশটা লইয়াই আলোচন৷ 

করিতেছি । ইহার পত্রসংখা।--১-৫, ২০১-২০২, ২১৩-২১৫, ২৩৩, ৩৬২-৩৬৪, ৩৭৩, ৩৭৮৪ 

৬৯০-৬.১, ৭১২-৭১৩, এবং ৭৫০- মোট পত্রসংখ্য। ২১ মাত্র। 

এই ২১ পত্রে নিম্নলিখিত সংখা-নির্দিষ্ঠ পদ আছে £__ 

১-৫ পত্রে ৪৮০-৪৯৫- ১৬ পদ 

২০১-২০২ পত্রে ৬২৭-৬৩৩০ ৭ পদ 

২১৩-২১৫ প্র ৬৬২-৬৭১ হু ১০ পদ 

২৩০ পত্রে ৭২২-৭২৫-: ৪ পদ 

৪৬২-৩৩৪ পরে ১০৪৫-১৬৫১-০ ৭ পদ 

৩৭৩ পত্রে ১০৭৭-১০৭৯- ৩ পদ 

৩৭৮ পত্রে ১০৮২১৯১০৮৩7 ২ পধ 

৬১০-৬৯১ 974 -2৮৬১-১৮০৬১৪ ক ও পর 

৭১২-৭১৩ পত্রে ১৯৬৩-১৯০৬- ৪ পদ 

৭৫০ পত্রে ১৯৯৯-২০৯১॥ ৩ পর্দ 

অতএব এই ২১ পত্রে ক্রমিক সংখা। নির্দিঈ ৬০্টা পদের নিষ্বশন পাওয়া যায়| কিন্ত 

ইহ|র সবগুলি পদই সম্পূর্ণরূপে" পাওয়া যাইতেছে না। কোন কোন পরে কোন পদের 

কেবলমাত্র শেষ চরণ এবং তৎপর এ পদের ক্রমিক নম্বর লিখি আছে! আবার কোন 

কোন পত্রে একটী পদের "অধিকাংশ সন্নিবিষ্ট থাকিলেও তাঁঠার শেষ চরণ ৪ পদনংগা। 

নাই। তথাপি ইহা বল! যাইতে পারে যে, আমর! প্রায় ৬০্টী পদের নমুনা পাইতেছি। 

আমর! বিচার করিয়! দেখিলাম যে, এই ২১ পত্র আবার একখানা পুথি হইতে সংগৃভীত 

ছয় নাই; ইহার দ্বারা ছুইখ!ন। পুথির আস্তত্ব জানিতে পার! যায়। পূর্বোক্ত তালিক। হইতে 
দেখিতে পাঁওয়। যাইবে যে, প্রথম পত্রেই ৪৮ নশ্বরের পদ রহিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে 

যে, এই ১ম পত্র একখানা বৃহৎ কাবাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১ম পত্র মাত্র, তাহার 'প্রথম 
থণ্ডে ৪৭৯ পদ ছিল। এ্রগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পুথর ১-৫ পত্র পর্যস্ত আমর] এই স্থানে 

পাইতেছি। তৎপর ২*১ হইতে ৭৫০ সংখ্যক পত্রের মধ্যে যে ১৬ পত্র পাওয়া যাইতেছে, 

তাহ আর একখা'ন। ভিন্ন পুথির অংশ মাত্র এবং সেই পুথিও দীন চগ্ডাদাসের রচিত এ 

বৃহৎ গীতিকাব্যের নিদর্শন প্রদান করিতেছে। ২৯৯ নম্বরের পত্র হইতে আর একখান! 
পুথির অস্তিত্ব কি প্রকারে জানা যাইতেছে, প্রথন তাঁছাই বলিতেছি। ২০১ নম্বরের পত্্রে 
৬২৭ সংখ্যক পদ শেষ হইয়াছে । অতএব বুঝিতে, হবে ষে, এই পুথির প্রথম ২৯০ পত্রে 

৬২৬টা পদ ছিল। কিন্তু ১ নম্বরের ষে পত্র -আমরা পাইতেছি, তাহাতে ৪৮* নম্বরের পদ 
পাওয়! বায়। যদ্দ এই ১ নম্বরের পত্রন্বিতীয্ পুথির প্রথম পত্র হয, তবে বুঝিতে হুইবে 
যে, ইহার ১ হইতে ২০০ পত্রে মাত্র (৬২৭৪৮. ) ১৪৭টা পদ ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক 
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পঞ্জের ছুই পাতায় গড়ে একটী পদ ও সম্পূর্ননপে লিখিত হয় নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি 

যে, গড়ে প্রত্যেক পত্রে তিনটা করিয়া পদ আছে । এই হারে ২০০ পত্রে প্রায় ৬** পদ ছিল 
বলিয়া ধারণ কর যাইতে পারে । তাঁার স্থানে মান ১৪৭ পদ হইলে এ পদগুলি অতিশয় 

দীর্ঘ ছিল বলিয়৷ বোধ হয়। কিন্তু ষে ৬০টি পদ আমর! পাঁইতেছি, তাহার কৌনটাই এত 

অধিক দীর্ঘ নয় এবং এই ১৪৭টী পদের মধ্যে যে *৬্টী প্রথম পাঁচ পত্রের মধ্যে পাওয়া 

যাইতেছে, তাহাঁও নাতিদীর্ঘ। অতএব লুপ্ত অন্তান্ত পদগুপির অতিশয় দীর্ঘতার ধারণ! আমর! 

করিতে পারি না। তারপর পত্রগুলির আমতন, ছত্রসংস্থান-প্রণাণী ও হস্তাক্ষর দেখিমাও ছুইথ|না 

পুথির অস্তিত্ব জানা যাইতে পারে । 

১ম হইতে ৫ম পঞ্জ এাতোকে আয়তনে ১৩১৮৫ ২০১ হইতে ৭৫০এর মধ্বস্তী 

অবশিষ্ট ১৬ পত্র গ্রত্ত্যোক আয়তনে ১৩২৮৮ ৬ হঞ্জসংস্থান গ্রণ।পা9 বিভিন্ন গ্রকারের-- 

প্রথম পঞ্জে ১২ পওক্কি; ইহা তিন 'ভাগে বিভক্ত, তাহার গ্রতোক ত।গে ৪ পঙ্ক্তি কারস 

আছে। এইরূপ ছত্রবিস্তান ২য়, ৩য়, চর্থ ও ৫ম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠ।য় দুষ্ট হয়। ইহার দ্বিতীয় 

পৃষ্ঠায় এক সঙ্গে লিখিত ১১ পউক্তি, তৎপর সর্বনিয্নদেশে এক পউক্তির অদ্দেক মাত্র পাওয়া 

যায়। ২০১নং পত্তে তিন ভাগে বিভক্ত ১১ পঙক্তি; তাহার প্রথম ও শেষ ভাগে তিন পডজ্জি 

করিয়া, এবং মধ্যভাগে ৫ পঙক্তি। ২০২নং পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম ও শেষ ভাগে তিন 

পঙক্তি করিয়া, এবং মধ্যভাগে ৪ পও.ক্কি মাত্র, কিন্তু ইহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছত্রবিস্তান ২০১নং 

পত্রের স্তায়। ২১৩নং পত্র ২০১নং পরের ন্তায়; ২১৪নং পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার শেষ ভাগে ৪ 

পঙক্তি আছে, অন্ত ছুই ভাগ ২০১নং পত্রের স্তান়। ২১৫ ও ২৩৩ নং পত্র ২৯১ নং পত্রের স্কায়, 

কিন্ত ৩৬২নং পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম ও শেষ ভাগে তিন পড.ক্তি করিয়া, আর মধ্যভাগে 

৪ পঙক্তি মাত্র । দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তিন ভাগেই তিন পড্ক্তি করিয়া আছে। অন্থান্ত পৃষ্ঠার 

ছক্্রবিন্টামও প্রায় এই গ্রকারের। বাহুল্য ভয়ে তাহ উল্লেখ কর! গেল না। ১ম হইতে ৫ম 

পত্রের হস্তাক্ষরের সঙ্গে অবশিষ্ট ১৬ পত্রের হস্তাক্ষরের সামঞ্জন্ত নাই । 

এই সব্চল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ১ম হইতে 

৫ম পত্র একখান! পুথি হইতে এবং ২০১ হইতে ৭৫* পত্রের মধ্যবন্তী ১৬ পত্র অন্ত একখানা 

পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । ২০১নং পত্রে ৬২৮ সংখ্যক পদ পাওয়া! যায়। প্রত্যেক 

পন্ত্রে গড়ে ৩টী পদ আছে ধরিয়া লইলে ২০* পত্রে প্রায় ৬০* পদ হয়। কিন্তু ২০১ পঞ্রে 

আমরা ৬২৮ সংখ্যক পদ পাইতেছি | অতএব ২০* পত্রে মাত্র ২৮ পদের বিভিন্্তা ধর্তব) 
নহে । কাজেই আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, যে পুথি হইতে ২০১ হইতে ৭৫০ নং পত্রের মধ্যবস্তী 
১৬পত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ! এক বিরাট পুথির আকারে লিখিত হইয়াছিল ; এ 

পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় এই গীতিকাব্যের গ্রাথম পদ ছিল। কিন্ত ১ম হইতে €ম পৃষ্ঠা যে পুথি 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ছুই থণ্ডে লিখিত হইয়াছিল; তাহ।র প্রথম খণ্ডে ১ হইতে 

'৪৭৯ পদ ছিল » দ্বিতীয় খণ্ড ৪৮* সংখ্যক পদ হইতে আরস্ত হইয়াছিল। 
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৭৫৪ পত্রে আমর! ২০০১ সংখ্যক পদ পাইতেছি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই বিরাট 
গীতিকাব্যে দুই হাঁজারেরও অধিক পদ ছিল। পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদ! 

বলীতে ৮৩* পদ, এবং উহার পরিশিষ্টে ৯ পদ আছে ; কৃষ্ণকীর্তনে মাত্র ৪১৯টা পদ আছে; 
বিগ্ভাপতির পদসংখা প্রায় ৯০* মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দীন চণ্তীদাসের এই 

গীতিকাব্যে বতগুলি পদ ছিপ, তাহ! বিগ্তাপতি ও চগ্ীদাসের প্রকাশিত পদাবলীর পদসংখ্যার 

প্রায় মমান। ইহা হইতেই এই মহাকাব্যের বুহত্ব অনুমান কর! যার। 

অ।মর। ষে ৬০টা পদ পাইতেছি, তাহার মধ্যে ৪৮৬,৪৮৭) ৪৯১১ ৬৩২১৭২৫) ১০৪৮, ১০৫৫) 

১০৭৮, ১৮৬৩) ২৯০৪, ১৯০৬ ও ১৯৯৯ সংখ্যক পদে দীন চগ্তীদাসের ভণিতা পাওয়। যায়; 

এবং ৬৩০, ১০৭৭, ১৮৬৯ ন'গাক- পদে “দিন খিন” চত্ীদাসের ভণিতা আছে। অন্যান্ত পদে 

শুধু “চগ্ীদ।প” বলিয়াই ভণিঠ। দেওয়। হইয়াছে, কেবল মাত্র ছুইটা পদ্দে কোন প্রকার ভগিত। 

নাই । কিস্ইহার কোন পদদেই আমর “বড়, চণ্ডাদ|স” অথব। বাঁসলীসেবক চণ্ডীদাসের 

ভণিত1 পাইতেছি না। অত£ব আমর! বলিতে পারি যে, এই দীন চত্তীদীস, “বড়, চণ্ডীদাস” 
বা বাসলীসেবক চণ্ীদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি । 

এই গীতিকাব্য, কৃষ্ণকীর্তনের স্টায় একট! ধারাবাহিক আখ্যায়িকা লইয়। রচিত হইয়া- 

ছিল। প্রথম পঞ্রের পার্খে “পিরিতি-পাড়।” লেখা রহিয়াছে ১ ইহাতে বুঝা যার ষে, এই স্থান 

হইতে একট! নূতন পালা আরম্ত হইয়াছিল; যেমন রুষ্ণকীর্তনে “দানখও্,” “নৌকা খণ্ড” 

প্রভৃতি । প্রথম ছুইটা পদ পীরিতের এরকৃতি সম্বন্ধে রচিত। তৃতীয় পদ (৪৮২ সং) হইতে 

নিয্লিখিত গ্রাকার আখ্যায়িক। আরস্ত ভইয়াছে। ব্যানদেব পুরাণ রচনায় কৃষ্ণকে কক্পবৃক্ষের 

স্তায় বর্ণন। করিয়াছেন, তাহাতে শাখ। 'প্রশাথার বর্ণনাও আছে, কিন্তু তাহাতে যে প্রেম.ফল 

প্রস্থত হইয়াছিল, সেই ফল আস্বাদনের বর্ণনা পুর্বে কেহই করেন নাই । ইহ ভাবিয়া তিনি 

সর্বপুরণের সার “দপম” রচনা করিলেন। গোলোকের কন্পবৃক্ষে সেই প্রেমফল প্রহ্থত 

হুইয়াছিল। তাহা! আস্বাদনের জন্ত দেবগণ বড়ই বাকল হ₹ইয়। পড়িলেন। ত্বাহারা পরামর্শ 
করিয়। এক শুকপাথীকে এ ফল আনয়নের জন্ত প্রেরণ করিলেন। শুক ফল লইয়া 

উড়িল বটে, কিন্তু ফলটা এতই মধুর এবং কোমল ছিল যে, তাহার চঞ্চুর চাপে তাহ! ভাঙ্গিয়। 
তিন খণ্ড হট সাগরের জলে পড়িয়া গেল। নিরুপায় হইন্ন শুকপাথী সাগরের তীরে 
বলিয়া ভাবিতে লাগিল; কিন্ত ফল উদ্ধারের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া সে পুনরায় 

দ্বেবতাগণের নিকট ফিরিয়া*গেল ৷ এই সংবার্দে দ্বেবগণও বড়ই ছুঃথিত ভুইয়। কিংকর্তব্য- 
বিশু. হই! পড়িলেন। এমন সময়ে নারদ আসিয়া "উপস্থিত হুইলেন। দ্েবগণের দুঃখের 
কারণ শুনিষ্ী* তিনি, দেবগণকে সমুদ্র মন্থন করিবার পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী সমুদ্র 
মন্থন করাতে প্রথমে উঠিল পা, তৎপর রি এবং অবশেষে তি। এইরাপে প্রেম-ফলের 

রচ্ছিন্ন তিনটা অংশই তাহার! প্রাণ্ড হইলেন। তংপর এই ফল রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত 

মহাদেবকে অর্পণ কর! হইল, কিন্ধ তিনি বণিলেন যে, বে রুঞ্চ হইতে এই ফলের উৎপত্তি ' 
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হইয়াছে, সেই রুষ্খকেই এই ফল রক্ষার ভার দেওয়া উচিত। তদনুষায়ী দ৫বগণ গোকুলে 

যাঁইয়া-কৃষ্ণকে সেই ফল অর্পণ করিলেন, কিন্তু তিনি ফলটা প্রাণুণাত্রেই নিজে ভোজন 

করিয়া ফেলিখেন। দেবতার কেহই কিছু পাইলেন না, হুতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করাতে 

ভগবান্ বলিলেন যে, তিনি দ্বাপরে নন্দগুঠে এবং রাধা! বুষভানুর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন । 

এই ফল রাধার সম্পত্তি, তাহা হইতে এই ফলের আস্বাদন জগতে প্রচারিত হইবে । ইহাই 

তইল এই গ্রন্থের প্রশ্ুাবিনাম্বর্ূপ | প্রস্তাবনার এই সুন্দর কল্পনাঁটীর জন্ত কবি ভাগবতের 

১ম স্বঃ, ১ম অঃ, ৩য় শোকের নিকট খণী বলিয়! “বাধ হইতেছে । সেই [্রাকটী এই, 

নিগমকল্ল তরোর্গিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্বসংযুতং | 

পিবত ভাগব্তং বসমালয়ং মুহুরহে। রসিক ভূবি ভাবুকাঃ ॥২-শ্মগ্চাগবত। ১।১।৩ 

“এই ভাগবতশাস্ত্র সব্বপুরুষার্থপ্রদায়ক বেদরূপ কল্সবৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে 

গলিত হইয়া অবনীমগণ্ডলে অথগওযপে পতিত হইয়াছে, ।) অতএব হে রূসঙ্ঞগণ, তে রসবিশেষ- 

ভাবনাচতুর পুক্রষসকল। অমৃতদ্রবসংযুক্ত রসময় এই ফল মোক্ষ পর্যাস্ত মুহম্মুহুঃ পান কর।” 

বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, মুনিবর শুকর্দেবকে আমাদের কবি শুকপাখীতে পরিণত 

করিয়াছেন, এবং বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলকে কৃষ্ণকল্বৃক্ষের প্রেমফলরূপে কল্পনা কর! 

হইয়াছে; আর সেই ফলটা শুকমুখ হইতে অথগ্ডরূপে পতিত ন! হহয়া, তিন ভাগে বিভক্ত 

হইয়! পী, ঘি ও তি, এই তিনটা অক্ষরের স্যগ্টি করিয়াছিল। এইরূপ পারিবর্তনের ষুলে যে 

কবিত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও মধুরতা আছে, তাহা উপভোগ করিবার জিনিষ। 

ইহার পরে বাঁধাকৃষ্জের প্রেমোপাখা।ন নান! ভাবে এই গ্রস্থমধো ব'ণত হইয়।ছে। 

যে কযথানা পত্র আমর পাইতেছি, তাহা হইতে একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিতে 

পাঁরিতেছি না, কিন্তু কষ মথুরা হইতে রাধার নিকট হংসদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
এবং বাধাও তাহার নিকট কোকিলদুত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই সকল বিবরণ 

কিছু কিছু জানা যাইতে পারে। ইহার অতিরিক্ত যাহ! জান! যায়, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রবন্ধমধ্যে 

আলোচিত হইবে । কিন্তু আমাদের প্রধান বক্তবা এই যে, দীন চণ্ডীদাসের এই ম্হাকাব্যের 

কথা এ পর্যন্ত আমর। আর কাহারও নিকট শুনিতে পাই নাই । দীন চণ্ীদাস- সন্বন্ধেও এ 

পর্য্যস্ত আমাদের ধারণা অতিশয় অস্পষ্ট ছিল। : গত পৌষ মাসের “ভারতবর্ষে” শীযুক্ত হরেকৃষঃ 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আত্মরক্ষার জন্য দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

তিনি লিখিয়াছিপেন,_-“দেশে এমন চণ্তীদাস যে ছিলেন ন। বা হইতে পারেন না, এ 

কথা ত জোর করিয়া বল! বায় না” ইত্যাদি । নীলরতন বাবু চত্তীদাসের পদাবলীর 
ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, একাধিক চণ্ীদাঁসের 'বিবরণ “তিনি অবগত নছেন। 

তথাপি এই দীন চত্তীদাসের আংশিক পরিচয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকুষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
উক্ত পৌষ মালের "ভারতবর্ষে” আমাদিগকে প্রদান করিয়/ছেন। তিনি লিখিয়াছেন,--“সহজ 

জনের পদ, রাগাঝ্মিক1 পদ, শ্রীক্চের জগ্লীলা, রাধিকার কলঙ্কতঞ্জন, চৌত্রিশা পধ বা 
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চিত্রপন্নীবলী এবং আরে! কয়েকটা ( কর্তনের )পদ ইহার রচিত। *ভ্রীনিধ্যাস” নামে ইহার 

একথানি সহজ-সাধনের পুথিও আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং ইহই'রি' রচিত 

নরোত্তম-বন্দন! পাওয়। গিয়াছে ।”* এই নরোত্তম-বন্দনার নমুনা তিনি আমাদিগকে প্রদান 

 করিয়াছেন। কিন্তু অন্তান্ত যে সকল রচনার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বিশ্তৃত 

বিবরণ এই সময়ে প্রকাশ করিলে তাহ। বড়ই উপাদেয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমর! 

আশা করি, তিনি এই কার্ধ্ে হস্তক্ষেপ করিয়! সীত্ঘই আমাদের ওৎদ্ুকা নিবারণ করিবেন! 

নরোত্তম-বিলাস হইতে তিনি ছুইটা চরণ উদ্ধ ত করিয়াছেন, 
জয় চণ্তীদাস যে পণ্ডিত সর্বগুণে | 

পাষণ্ড খণ্ডনে ছুঃখ দয়া অতি দীনে ॥ 

কিন্ত এই ছুইটী চরগ- আমর! মুরশিদাবাদ হইতে প্রকাশিত নরোত্ম-বিলাসে নিয়লিখিত 

ৰ আকারে পাইতে ছি, 

: জয় চ্দাস যে মগ্ডিত সর্বগুণে | 

পা থণ্ডনে দক্ষ দয় অতি দীনে॥ 

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, দীন চতীদাস সর্বগুপম্ডিত, পাও এবং দীন-বন্ধু 
ছিলেন। তাহার পাঙিত্যের প্রমাণন্বয়নপ আমাদের আলোচ্য পুথি হইতে একটা গদ 

আমরা উদ্ধত করিতেছি। তাহ] পাঠ করিলেই বুঝ! যাইবে যে, এই দীন চীদাস ব্ক্ধবৈবর্ণ 
পুরাপ, গঞ্লড় পুরাণ, বিষুপুরাঁণ, শ্ীমঞ্তাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন, এবং এই 
সকল পুরাণ হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার গীতিকাবাখানি অগষ্কত করিয়াছিলেন। 

৭১৩ সংখাক পত্রের ১৯০৬ সংখাক পদটা নিয়লিখিত আকারে পাওয়া যাইতেছে,__ 

রাগ কাফি। 
4 

কছিতে লাগিল তৰে রাজ! পরিক্ষিত। 
কহ কু যুনিবর আকমিল চিত॥ 
প্রমরসকথা নি অমৃতের ধারা। 
কোন গ্রগুন উদ্কি কহ মুনি সারা। 

বে কথা নৈমিযারপ্যেতে। ক 

গড় খুরান কর্থা সুনিল তুরিতে॥ ॥ 

+ এই প্রবন্ পাত হইবার পরে প্রকাশিত বর্ধমান মাদের (চৈত্র, ১৩৩৩ সন) প্রধাসীতে পীযুক যাগেশ 

'চজ রায় মহাণর-লিখিভ. “ছাতনা চতীয়াস" নামক প্রবন্ধে দীন চততীদাস সমন্ধে অনেক 'দুত্ুদ তথ্যের জাতাস 
পাওয়া বাইতেছে। ই ব্যতীত ১৩২৯ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় /ব্যোমকেশ মুদ্তকী দহাশর-লিখর "চতীদাদের 

ধকক্জনলীলা” নামক প্রবন্ধে এই দীন চণ্তীগাদের রটনার নমুম! পাও! বাইজেছ। এ সে (আমরা গরে 
আলোটন| করিবার জাঁশী রাসি। 
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সাঁটি সহস্র ঘুনি স্থুনি কহে খগরাজ । 
অষ্টাদশ পুরান কথা দেখি পাখ-মাঝ ॥ 

বিস্মিত হইল! ব্যাস দেখি পক্ষরাজ ॥ 

অষ্টাদশ পুরান লেখা পাখের সমাঝ ॥ 

গরুড় পুরানের ক! অর বৈবর্ত। 

বিষুপুরানিকথ আর শ্রীভ।গবত ॥ 
চাঁরি পুরান সাটি সখ! উক্তি হএ। 

পূর্বরাঁগ নবৌঢ়ার কগ। কহিল িশ্চয়ে। 

স্থবলমিলন আর পুর্বকথা সুনি। 

নানামত পুরান কথা রসতত্ত আন ॥ 

শ্রভাগবতে আছে সখার গনন। 

রাধিকার নামতত্ত পরম কথন ॥ 

বিস্তার না ৫কল ব্যাস রাখিল গোপনে । 

স'ঠিয়া সকল গ্রন্থ লেখিল জতনে ॥ 
এ সটসম্বাদকথা [ অ]পুব কথন। 

পিক সনে স্থুকপক্ষ কহেন বচন ॥ 

পিক কহে সুনিলাও পুব্বর।গ কথা । 

সথা উক্তি নবোঢ়। রস রতি গুন গাথা ॥ 

আর কিছু কহ স্ুক সুনিএ শ্রবনে। 

অমৃত বচন কথ। স্থুনি একমনে ॥._ 

স্নক কহে স্থন পিক আর এক শ্রেণি। 

যুগন মধুর রস অঁমিঞীর কাঁন। 

সং সৎ সঃ 

দিন চণ্ডিপাসে কহে সমুদ্রের কনি॥ ১৯০৬ ॥ 

ইহা! হইতে আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে, এই ১৯৮, সংখ্যক পদের পূর্ববর্তী 

পদসমূছে পূর্বরাঁগ, নবোঢ়ারি কথা, স্থবল-মিলন প্রসূতি বহুবিধ আখ্যান বর্ণিত হইয়াছিল। 
৭২৩ সংখ্যক পদে আমরা স্থুবগের স্ততির নমুনা পাইতেছি, এবং তীহার সহিত কৃষ্ণ-বলরামের 

মিলন-সংবাদও আমরা এ পদে ও তাহার পরবর্তী কয়েকটা পদ হইতে জানিতে স্পারি। 
৭১২ নং পঞ্জে ১৯৩ সংখ্যক পদের শেষভাগ মাত্র উদ্ধত আছে । তাভাতে নবোটঢ়া-মিলনের 

কথা জানিতে পারা যায়। যথা,_ 

| এ চলল সুন্দরী ষথ| সহ্চরি 

টু ্ স্থবল জেখানে আছে। 

৮ 



২২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রকা [৪র্থ সংখ্যা 

নবোঢ়া-মিলন হইল তখন 

মিলি বিনোদিনি কাছে॥ 

স্থবল জানল সকল মরম 

চিত্তের আনন্দ বড়ি । 

চগঙ্দাস তথি আনন্দ অপার 

স্থবল-চরণে পড়ি ॥ ১৯০৩ ॥ 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নবোট়া-মিলনের পুর্বে সুবল-মিলন এই কাব্যে স্থান 

পাইয়াছিল। পূর্বর[গের নমুনা আমর! বিশেষ কিছু পাইতেছি না। কিন্তু ১৯০৬ সংখ্যক 
পদের পরে আর একটা নূতন বিষয়ের অর্থাৎ *্যুগল মধুর রসের” বিষয় আর্ত হইয়াছিল, তাহা 

জানিতে পারা যাইতেছে । এই প্রকার বিষয়-বিভাঁগ দ্বারা কাব্যের তিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের 

নামকরণ হইয়াছে বলিয়। মনে হয় । ৩৭৬ নং পত্রে ১০৮* সংখ্যক পঙ্গের প্রথম একটা ছত্র 

মাত্র পাওয়া যাঁয়। তাঁহাঁতে লিখিত আছে,__ 

গৌন্ রান কহিল, 'এবে কহি মহারাস 

স্থুনহ শ্রবণ পাতি । ইত্যাদি 

ইহাতে বুঝ। যাইতেছে যে, কবি ছুই ভাগে ভাগ করিয়া রাঁসলীল। বর্ণনা করিয়াছেন । 

প্রথমতঃ গৌণ-রাঁগ্নের বিষয় বর্ণন। করিয়া, তৎপর মহারাসের বর্ণনায় তিনি হস্তক্ষেপ করিতেছেন । 

কৃষ্ণের বংশীধবনি শ্রবণ করিয়া গোপরমণীগণ রাসলীলায় যোগদান করিবার জন্ত কি ভাবে 

বুন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছিলেন, তাহার বর্ণন। নিয়লিখিত পদদ্বয়ে পাওয়া! ষাইতেছে,__ 

* * ছিল সখির সহিত 

করিতে রশের রঙ্গ ॥ 

কেছেো বা আছিল ছুগ্ধ আবর্তন 
০ ০ গা 

তেজি আবর্তন হইয়। বিমন 

এছন গেল! সে চলি ॥ 

কেহেো ব আছিল শি কোলে করি 

[ মুখে ] দিএগ তাঁর স্তন। 

শিশু ফেলি ভোমে চলি গেলা ভ্রমে 

* বৃন্দা[ বন ] পানে মন॥ 

কেহো। বাআছিল 'রম্ধন করিতে 
অমতি চলিয়। গেল। 

কষমুখি হঞ। মুবূলি সুনিঞা 

সব বিসরিত ভেল॥ 

কেহে! বা আছিল সয়ন করিয়া 

নয়নে আছিল নিন্দ। 

জেন কেহ আমি চোরাই লইপ 

মানসে কাটিয়। সিন ॥ 
চমকিত হয়া উঠিল জাগিয়া 

বলন খসিয়৷ পড়ে । 

চঙ্দাসে কহে ডাকাতিয়! বাঁশি 

পাইয়া! তাহার চাঁড়ে। ১০৮২ ॥ 

কোন সখি করে বেশের বন্ধান 

পদ অভরন করে। 

করের কঙ্কন নপুর বলিয়া 

আপন চরনে পরে ॥ 

কেহো৷ পরে এক নয়ানে অঞ্জন 

কুগডল পরল এক | 
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ভালের সিন্দুর চিবুকে পরল 

দেখ হএ পরতেক ॥ 

গলে গজমতি হার মনোহর 

পরিছে নিতথ্ মাঝে। 

বাহু অভরন জে ছিল ভুষন 

তাহাই করেতে সাজে ॥ 
এচছন আপন বেশ পরিপাটি 

পরিয়া মকল জনে। 

হর ভইর। ধারে লইন্না 

চলি জয়ে নিধুবনে ॥ 

সুন্দর শুনিএ] মুবূলির রব 

অন্ুসর চলি জায়। 

আস্ত আস্ত বলি সঙ্কেত বলিয়া 

অবণে শুনিতে পায় ॥ 

প্রেমভরে জত আহির রম্ণি 

গলিছে নয়নধারা | 

অঙ্গ গ্রাফুলিত গদ গদ স্বরে 

পাইয়া প্রেমের সারা ॥ 
জাকরেতা কর গৃহে গুরূজনা 

নাহিক তাহার ভয়। 

পরিবাদ মাল। গলায়ে পর্যাঁছি 

রসময়ি ইহা! কয় ॥ 

নিজ পতি তেজি 

নাহিক কিসের ভয়। 

কষ্ণমুখি হঞা বৃন্দাবন পুরে 
চলি জায়ে অতিশয় ॥ 

রাই মাঝে করি জায়ে জত গুপি 
গাইছে কান্ছর গুনে। 

নে নান। জ্ত বৈসে ভয়ঙ্কর 
কিছুই নাহিক নে ॥ 

এছন চলল বরজ রমনি 

বৃন্দাবন পবলে দিয়! । 

চলিল গোপিনি 

দীন চগ্তীদাস ২২১ 

'চঞ্জিদাসে কহে উর্দমুখি সভে 
জাইছে হরস হঞ1 ॥ ১০৯৮৩ ॥ 

সাহিত্য-পরিষ২ হইতে প্রকাশিত 

চণ্তীদাসের পদাবলীর ৩৯৩ সংখ্যক পদের 
সহিত এই ১০৮২ সংখ্যক পদের উদ্ধ তাংশ 

প্রায় মিলিযা, যাইতেছে । পদাবলীতে 

আছে, 

কেহ বা আছিল সথীর সহিত 

কহিতে রভস রঈগ 

কেহ বা আছিল হেঞ্ধ আবনে 

চুল।তে রাখে বেশালি। 

ত্যাজি মাবরন হই আঁগুয়ান 

এঁছন সে গেল চলি ॥ 

কেহ শিশু লয়ে কোঁলেতে করিয়ে 

হেপ্ধী করায় পান। 

শিশু ফেলি ভূমে 

শুনি মুরলির গান ॥ 

কেহ বা আছিল 

নয়নে আছিল নীদ। 

যেমন চোরাই 

মানসে কাটিল সিদ॥ 
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে 

তেমতি চলিয়া গেল 

কষ্মৃথী টয়া .. মুরলি শুনিয়া 
সব বিসরিত ভেল॥ 

পাঠকগণ তুলন। করিলে দেখিতে পাইবেন 

যে, এই কয়টি চরণ উভয় গ্রস্থেই প্রায়একরূপ। 

অথচ পদাবলীতে এই পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের 
ভণিতাঁয় পাওয়া যার়। তারপর ১০৮১ 
ংখ্যক পদের ভাব পদাবলীর ৪০৫ সংখ্যক 

পদে পাওয়! যাইতেছে ।. কিন্তু এ সম্বন্ধে 

বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার মত মাঁল- 

চলি গেল ভ্রমে 

শয়ন করিয়! 

হরণ করিল 
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মলা এই খণ্ডিত পুথিতে নাই বলিয়া 

আজ তুলনামূলক সমালোচন|য় বেশী দুর 

অগ্রপর হইতে পারিলাম না । যদি সাহিত্য- 

সেবিগণ যত্র করিয়া এই কাব্যের উদ্ধার 

সাধন করিতে পারেন, তবে মেইর্প 

আলোচনার সময় উপস্থিত হইতে পারে। 

বখন এই মহাকাব্য সম্ধন্ধে দুইখ।ন। পুথির 
অস্তিত্ব আমর৷ জানিতে পারিতেছি, তখন আশা 

করা যাইতে পারে যে, ইহা একেবারে লুপ্ত 

হইয়া যাঁর নাই। চেষ্ট| করিলে বঙ্গ-সাহিত্যের 

এই অমূল্য রত্রউদ্ধার করা যাইতে পারে বলিয়! 
আমরা বিশ্বাস করি । আমর! সাহিত্যসেবী 

মাত্রকেই এই কার্যে হম্তক্ষেপে করিতে 

অনুরোধ করিতেছি । 

নিষ্মে প্রথম কয়েক পত্রের পদ-পরিচয় 

গ্রদন্ত হইল। 

প্রথম পত্র 

মঙ্গলাচরণের পর 

রাগ কামোদ 

কেবা নিরমালা এ হেন পিরিতি 

আখথর গনিঞ্া তিন । 

প্রথম সমএ মধুর বিষয়ে 

পরিণামে এই চিন ॥ 

যথা পাঁই লাগি উঠিছে জে আগি 

জা] করি মনেতে আছে। 
ভাল মতে তার সাজাই করিব 

জাইঞা তাঁহার কাঁছে। 

এ দেহ তাপিত ভাঁজিল ছগুন 

দোষ গুন নাহি জানি। 

কেনে হেন করে পার্ট অবলার দেহে 

অখল কুলের ধনি ॥ 

পিরিতি গরল না হএ সরল 

কুটিল জনার বশ । 
রসে রসাইঞ। পিরিতি পৈনূল 

করিলা পরের বশ। 

পর কি জানএ আনের বেদন 

আন কি জাঁনএ-আন। 

পিগিতি জেখানে জাইব সেখানে 
চগ্ডিদাস গুনগান ॥ ৪৮০ 

সিন্ধুড়। 

মরম সজনি কহি এক বাণি 

কো থা ]না পিরিতি থাকে । 

সেখানে জাইব তারে নিরখিব 

দেখি না কে তারে রাখে ॥ 

জত আছে তাপ বিরহ সস্তাঁপ 

করিব নিঠুরপন]। 
লাগ।লি পাইলে সগধিব সকল 

পরিচিতে হবে জানা ॥ 

রাধার সক্রকোঁধ পিরিতি উপরে 

কহেন মরমন্সখি। 

কোথা না পাইবে তার দরশন 

স্থনহ কমলমুখি ॥ 
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পিরিতির কথা 
কহিতে বিষম মাঁনি। 

বেদের বচন ব্যাসের রচন 

চগ্ডিদাঁস ইহা জানি ॥ ৪৮১ ॥ 

জরা 

জে কালে রচন৷ পুরান করিল 

ব্যাস মুনিব্র...... | 

সেই কৃষ্ণদেহা ০০) বণিলা 

কলপতরুর প্রায় 

[ ২য় পত্রের আরম্ঘ। | 

কর্পলত। করি কৃষ্ণেরে রচিল 

করিলা অনেক সাখা। 

সেই কল্পলত! 
অপুর্ব দিছেন দেখ! ॥ 

সাথ তরুবর জর্দি বা বণিলা 

তাহাতে ধরিল ফল। 

সে ফল খাইতে কহু না রচিল। 

ভাবি ব্যান মুনিবর। 

$৪৩৪১০৭৪৩৩৪৪৪ ৪৪৪৪৪ ৪৯9৪ 

তথির কারন দসম করিল 

জত পুরাণের সার । 

সেফল আস্বাদ কারণ লাগিয়। 

ভব বিধি হর আর ॥ 

দেখ অগোচর 

_ স্ুনহ সুন্দরি রাধে । 

সে ফল খাইতে ভক্ত সুখ হঞা] 

দেব আদি করে সাধে । 

ফলের মহিম। ওর ন| পায়সী 

দেবাধী অনন্ত কাঁয়া। 

চগ্ডদাস বলে কাহার সকতি 

বুঝিয়। বুঝিৰ ইহা। ॥ ৪৮২ ॥ 

এী। 40 

দীন চণ্তীদাস 

নাহিক গোচর, 

. সেই স্থুক পাখি 

২২০ 

রাগ তুড়ি 

নারদ সারদ স্নক সনাতন 

দেবের দেবতা জত | 

মহিম। কারণ 

জানিবেক কত সত ॥ 

এমন তরুর ফল ফলিয়াছে 

জাহার উপমা! ন।ঞ্ঃ। 

ফলের মাধুরী 

কত না মাধুরী ফলের ভিতর 

ন। দেখি কনহ ঠাঞিি ॥ 

(আ)ফল অধিক মাধুরি দেখিতে 

অছএ মনের মাধ । 

কত না অমিঞা ফলের ভিতর 

এই কিবা পরমাদ ॥ 

এই জনুমান করি দেবগণ 

লইতে ফলের মধু। 

হর্ন বদন বুঝিতে কারণ 

সকল দেবের বিধু ॥ 

ফল "আস্বাদন করিতে সঘন 

দেবের আরতি অতি। 

চগ্ডিদাস বলে ফলের মাধুরি 
কেব। সে জানব রিতি ॥ ৪৮৩ ॥ 

রাগ জয়জয়স্তি 

এক স্থক পাঁখি ১ অমিঞার ফল 

সুখেতে করিআ৷ উড়ে । 

সেই ফল গটা তিন খান হঞ! 
স।য়র জলেতে পড়ে ॥ 

তটস্থ হইঞা 
বৈঠল সায়র পাড়ে । 

সেখানে দেখল এ তিন সায়র 

অধিক নিস্বায ছাড়ে ॥ 



২২৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 

এমন সুফল 

আনল জতন করি। 

ভিনথানি হঞ। এ তিন সায়রে 

পড়ল কি হেতু জানি। 
পুন সুক পাখি উড়িয়া চলিল 

জেখানে দেবের স্থান। 

সু ৮ 

কহিতে লাগিল। স্বকবর পাখি 

ফলের আখ্যানণান ॥ 

জে দিনে গোলোকে সব দেবগণ 

রচিলে ফলের কগা । 

কল্পলতা ফল মাধুরি বুঝিতে 

ঘুচাতে হৃদয় বেথা ॥ 

স্োোমরা কছিলে আম পাঠাইলে 

লইতে কলপফলে। 

উড়িয়1 জাইতে সে ফল ভাঙ্গিয়৷ 

পড়ল সায়রজলে ॥ ূ 

তিন খানি হঞগ এ তিন সাঁয়রে 

পড়ল] না জানি কতি। 

চগ্ডিদ।স বলে কহে স্থুক পাখি 

দেবে......,,, রতথি। ৪৮৪ 

এ কথা হুনিঞ। .স্থুক সনাতন 

জত দেবগণ তার! । 

গোলোক সম্পদ] ১২০০ করি হঞ।! 

তিলেকে করিলে হার & 

কোথ। না পাইব সে হেন সম্পদ 

বেখিত দেবত1 গত। 

গিয়া . বিরষ বদন 

নয়ন ঝরিল। কত ॥ 

গোলোক হইতে 

[ ৪র্থ সংগা 

কহ স্ুক পাখি কি কাজ করিলে 
সে ফল পেলি-***** | 

হারুন ক রঙন খুর্জিলে পাইয়ে 

তাহে নহে কোন গতি 

সক কহে তাখে আমি কি করিব 

সে ফল ভাঙ্গল গষ্ঠের ভরেতে 

সাঅরে পড়ল সে জে 

দেব মভিমান নহে মমাধান 

চগ্ডিদ।স বলে খুজিলে পাইবে 

মেই.সায়রের নীরে ॥ ৪৮৫ ॥ 

মলার রাগ 

দেবগন জত 
করুন বদনে চায়। 

[ ৩য় পত্রের আরম্ভ ] 

কি ভ্ল্য কি হ্ল্য দিয়! সে না দিল 

এ কথ। কহিব কায় 

হেনক সমএ নারদ আইল 

দেবতা সমাঝ জথ।। 
বেখিত দেখিঞ পুছল করিল 

কি হেতু স্ুনিএ কথা ॥ 
করুন নয়ন কিসের কারণ 

ই কহ দেখি স্থুনি তায়ী। 

কেনে বা ছুখিত্ত দেখিএ অন্তর 

কহ দেখি মোর ঠাই ॥ 

সব দেবগণ কহিতে লাগল 

জতভেক কারণ কথা৷ 

আুনহ বচন জিসের কারণ 

মো সভ। পাইয়ে বেথ। ॥ 



সন ১৩৩৩ ] 

কল্নলতা ফল গোলোক সম্পদ 

সকল জানহ তুমি। 

সেই ফলে কত অমিঞা আছএ 

তাহ! ন। বুঝিব জানি ॥ 

এক স্থকবরে ভেজল গো লোকে 

সে ফল আনল তুলি। 

ওষের উপরে উড়িয়! জাইতে 

দে ফল কতি না ফেলি ॥ 

এক কহে আছে এ তিন সাকসর 

পড়ল তৃগুণ হঞা । 

ফল ফেলী জলে আসি স্থকবরে 

কহিতে লাগল সিঞা ॥ 

সগুনিঞ1 নারদ দেবের বচন 

কহিতে লাগল তায়। 

ইহার উপায় কহিব সকল 

দিন চগ্ডিদাস গায় ॥। ৪৮৬ ॥ 

কাঁনড়। 

সুনহ কারণ আমার বচন 

জি বা করিতে পার। 

তবে ফল মিলে সায়রের জলে 

কহিএ উপায় তার॥ 

কি কাঁজ কর্যাছ ফল হারাইঞগ 
বুঝিমু মরম তারি । 

ফলের ভিতরে কত মধু আছে 
অপার মহিমা! জার ॥ 

দেব অগোচর নহে এ গোচর 

অনস্ত না জানে সীমা। 

আন কে জানব ফলের মাধুরী 
নাহিক করছ জনা ॥ 

দীন চণ্তীদাস ২২৫ 

এক কহি স্ুন আমার বচন 

জর্দি বা মিলব ফল। 

মোর বোল স্থন জত দেবগন 

চলহ খুজিব জল ॥ 

ব্রহ্ম আদি দেব সকল চলল, 

স্থখের সায়র কুলে। 

মথন করিতে লাগল তখন 

দিন চঙ্ডিদাস বলে ॥ ৪৮৭ 

রাগ 

স্থথের সায়রে সব দেববরে 

মথিতে লাগল তাঁই। 
সভে এক মন জত দেবগণ 

উপাঁম! কহিতে লাই ॥ 

প্রথম মথনে উঠল তাহাতে 

আনন্দ রসের পী। 

ফলের ভিতরে একটি আখর 

পাঁ়ল কহিব কাঁ॥ 

আনন্দ মগন জত দেবগন 

নাঁচিয়। আনন্দ বড়ি । 

খোঁজল দেখল আনন্দ বৈভব 

বিলাস এশরর্য। ছাড়ি ॥ 

ফলের ভিতরে আনন্দ আখর 

উঠিল রসের পী। 
গমন হইল! সব দেবগন 

তাহা নাকহিব কী॥ * 

হেনক সম্পদ স্থখের আনন্দ 

পাইঞ1 দেবাদিগনে। 

হাস পরিহাসে সভে স্থখে ভাসে 

চিপস গুন গানে ॥ ৪৮৮ 



/ / লে 

রাগ কাঁফি কানড়া 

পুন দেবগন করিল গমন 

রসের সায়র কুলে। 

মথন করিতে 

সেই সাঁয়রের জলে ॥ 

মথিতেত মথিতে 

উঠিল পুলা ক ]ধারা 
ঠেনক সমএ বিরিঞ্চি দেখল 

রাখল জতনে সার! ॥ 

পুনরূপি দেব 

সেই ন৷ সায়র জলে 

দিতীয় মথনে 

দেব সে দেখল ভালে 

দ্বিতীয় মথনে 

আনন্দ রসের রা 

ভাঙ্গিয়া সে ফল 

সভে দেই করতাঁলী ॥ 

মহেশ বলেন হেনক রতন 

কোথ! না রাখিল বল। 

বিরিঞ্চি বলেন তার তর তম 

তুমি সে ইহাতে চল॥ 
তুয়। নিজ স্থানে রাঁখিল রতনে 

রাঁখহ জনন করি । 

গোলোক সম্পদ ** করহ আমদ 

অনেক জতনে তোরি ॥ 
পাঁইঞা্এ ছুই পিরি ঝলি নাম 

না পাই তাহার দেখা । 

[ ৪র্থ পত্রের আরম্ভ ] 

চগ্ঙিদাসে বলে প্রেমের সায়রে 

তবে সে পাইবে একা ॥ ৪৮৯ ॥ 

লাগল জতনে 

রসের সায়নে 

মথিতে লাগল 

প্রেম বরিখত 

উঠল জতনে 

তুরিত দেখল 

সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিক৷ [ধর্থ সংখ্য। 

রাঁজবিজয় 

প্রেমের সারবে চলে কুতুহণে 

জতেক দেবাধিগণে । 

মথন করিল আনন্দ নগনে 

সভে এক চিত মনে ॥ 

মথিতে সদাঁই পড়ে ধায়াধাই 

আনন্দে মগন জি 

পাঁয়ল পরসে কটাক্ষ 'অলসে 

তাহ। না কহিব কতি॥ 

পাঁই সেই ফলে সায়রের জলে 

আনন্দে দেবাদি জতী। 

প্রেমের সায়রে পাঁয়ল খু্জিতে 

আনন্দ লহবীর তী॥ 

এ তিন আখর দেবতা পায়ল 

সুখের নাহিক '9র। 

দেখি চঙ্দাস গড়েতে আছিল 

হইল! মগন ভোর ॥ ৪৯০ ॥ 

স্থই রাগ 

পিরিতি আখর পাইয়! সফল 
 ভৰ বিরিঞি হর তারা । 

পুলক হইল টিতে সে পাইনা 
নয়নে গলয়ে ধারা ॥ 

এহেন সম্পদ কোথা না রাখিব, 

থুত্যে পরতিত নাঞ্জি। 

জানি বা কখন কে লএ চোরা 

থুইব সুজন ঠাঞ্ডি ॥ 

এ কথ রচিঞ সভাঁই কহল 
রাখহ শিবের স্থানে। 

মহ সে বৈষ্ণব কৃষ্ণপরায়ন 

প্রধান ভক্ত নামে ॥ 



সন ১৩৩৩ ] 

পিরিতি আখর সব দেবগণ 

চাহি মহাদেব পানে। 

পিরিতি আঁখর পাইল ষেমতে 

সকল জানহ মনে ॥ 

এই না পিরিতি তোহে সমর্পিল 
রাখহ হৃদয় স্থানে। 

দেখিঞ হরস হইল অন্তর 

দিন চঙ্িদাস ভনে॥। ৪৯১ 

কাফি রাগ 

কহে দেবগণ সরল বচন 

শুন ব্রিসোচন তুমি । 

তুমি না রাখহ পিরিতি ৫বভব 

যে পাঁদ জপএ ফণি ॥ 

হেনক পিরিতি অনেক যতনে 

পায়ল সায়রজলে । 

হারাধন পাঞ স্থখী ভেলজ মন 

কহিব ইহার ছলে ॥ 

পাইয়। পিরিতি 

আনন্দে নাচত রঙে । 

ভন্ুর বাজাএ ঘন সিঙ্গা বাএ 

দেবগণ নাচে সঙ্গে ॥ 

আছ্ছু শুভ দিন দিনহি ভেঠল 

এহেন পিরিতি রিত। 

কোথা না বাথব এহেন সম্পদ 

হেন নহে মোর চিত ॥ 

4. হইঞা মিলন 
যুকতি করল তাই। 

যাহার পিরিতি 
চলহ ঠবকুষ্ঠে যাই ॥ 

২৯ 

হর হরসিত 

সব দেবগণ 

দেই সেজান্ঞ 

দীন চণ্তীদাস ২২৭ 

যেহ এ পিরিতি ভকতি মুবুতি 

সেই প্রেমসিন্ধুদাতা । 

গিঞা তার কাঁছে কহিব সকল 

জে জানে পিরিতি কথা ॥ 

চগ্দাস বলে বড় অদভুত 

মরমে রহল বেথা । 

দেব অগোচর যে সুখ সম্পদ 

চল না রাখব তোথা । ৪৯২ ॥ 

সন্ধুড়া 

নারদ প্রভৃতি 

সব দেবগণ মেলি । 

পিরিতি অমূল্য রতন পাইঞ্া 
বৈকুণে সভাহ চলি ॥ 

গাইতে নাচিতে শিব ব্রিলোঁচন 

ডম্বুর বাজাএ ঘনে। 

চলিল গোলোকে 

ন।রদ করিঞা সনে ॥ 

শিবের বাঁজন নাচন শুনিঞ। 

কহে গোকুজ্মুনি। 

কমলারে পন্ত বেরি বেরি পুছে 

কলরব কিছু শুনি ॥ 

কহেন কমলা শুনহ বচন 

দেবগণ ধত মেলি। 

আনন্দ মগন | কিসের কারণ 

এঁছন আসিছে চলি ॥ 

বৈঠল গোলোক ঈশ্বর হাসিঞ। 

শুনিঞা কমলা বাঁণী। 

হেনক সমএ আসিঞ। মিলল 
চগ্ডিদাঁস ইহা! জানি ॥ ৪৯৩ ॥ 

ভব বিরিঞ্চি 

সব দেবগণ 



অখিল জীবের প্রাণ ॥ 

ভারে তৃষিয়! কহেন বচন 

বসিল। দেবের সভ।। 

কেনে বা আইলে কিসের কারণ 

আছএ সভার লোভ ॥ 

বেরি বেরি পুছে প্রহু ভগবান 

কি হেতু ইহার শুনি। 

হাসিএ। নারদ কহেন সম্বাপ 

চগ্ডিদাস ভালে জানি । ৪৯৪ ॥ 

ধানসি রাগ 

কহেন সকল প্রভুর গোচর 

মহ। সে নারদ মুনি। 

মৃগদ হইঞা। কহিতে লাগল 

গদ গদ ছঞা বাণী ॥ 

এক নিবেদন ,  কহিএ বচন 

শুনহ গোলোক হরি। 

তুমি দয়াময় গুণের সাগর 

এক নিবেদন করি ॥ 

ব্যাস মুনিবর রচিল সুন্দর 

 কষলপাতকর কাঁয়া। 
তোমারে বণিলা . যেদ অগোচর 

কত না ককিব ইহ ॥ 

২২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [৪র্থ সংখ্যা 

দেব গান্ধার তুমি সে দয়াল কেবল কপাল 

সব দেবগণ দেখিঞা শ্রীপতি তরুর একটী ফল। 

প্রণাম নমসি পায়। এক শুক পাখি চোরাই লইল 
| ৫ম পত্রের আরম্ভ ] ফল অতি মনোহর ॥ 

ক রপুটে স্ততি করিলা বিস্তর সেই শুক পাখি ফল ওঠে করি 

তাহা কহ নাহি যায় ॥ উড়িয়া যাইতে বলে। 
কছেন শ্রীপতি গোলোক ঈশ্বর ওষ্ঠ হতে এপি মনোহর ফল 

করত প্রেমসী দান। পড়ল সায়রজলে ॥ 

ধরিঞ] বো হাঁ এ প্রভু ভগবান সেই ফল ভাঙ্গি ত্রিগুণ হইএগ 

এ তিন সায়রে পড়ে। 

ফল হারাইঞা সেই শুক পাখি 

রহল সায়র পাড়ে ॥ 

পুন সে চিস্তিঞা আইল ধাইএঞ 

সব দেবগণ পাশে। 

কহিতে লাগল এ সব বিচার, 

কহেন এচগুদাসে॥। ৪৯৫ ॥ 

কানড়। 

৬ র্ রী আথের পাঅরে 

রসের সায়র মাঝে। 

মথন করিল জত দেবগণ 

সেই সে ফলের কাজে ॥ 

এ তিন সায়রে এ তিন আখর 

এহেন সম্পদ ধনে। 

যতন করিআ। শূলপাঁণি পাঁসে 

রাখিল মন্রে সনে ॥ 

এ কথা শুনিঞা বৈকুঞ্ঠ ঈশ্বর 

হাসিতে লাগল পুন। 

দেখি কোথা পাল্যে মরম পিরিতি 

গোকুল সম্পদ হেন ॥ 

মহাদেব পানে চাহি দেবগণে 

কটাক্গ ইঙ্গিত রসে 



মন ১৩৩৩ | 

বুঝি মহাদেব এ হেন সম্পদ 

দিল! সে গোবিন্দ পাশে ॥ 

পিরিতি ম্রম কাঁহু না বাটল 

এমন পিরিতি স্থথে । 

কর পরশীয়া পিরিতি লইয়া 
ভাঙ্গিল আপন মুখে ॥ 

দখি দেবগণ ভাবি মনে মন 

কা না দেয়ল হরি। 

চগ্ডিদ|স বলে গোবিন্দ গে।চরে 

পুছিতে লাগল বেরি ॥ ৪৯৬৪ 

রাগ কর্ণাট 

হাঁসি হধীকেশ 

পুরৰ বৃস্তাত্ত কথ! । 

কহিএ সকল শুন মন দিয়া 

পুলক পাইবে এখ| ॥ 

গোকুল নগরে নন্দঘোষ ঘরে 

জনম লভিব যবে। 

প্রাণ প্রাণেশ্বরী প্রেম অধিকারী 

'যেজন পিরিতি লবে ॥ 

এই ন1 পিরিতি প্রেমের আবরতি 

শুনহে দেবাঁধিগণ । 

বুখভানুপুরে 

শুনহ মহেশ 

বুখভাম্ুরাজে 

তাহার ছহিতা জন ॥ 

তারে সমর্পণ করিব বতন 

পিরিতি আখথর তিন। 

সেই সে জানএ পিরিতি মরম 

তারে ৫কল সমর্পণ ॥ 

এ কথ শুনিঞা যত দেবগণ 

বিশ্মিত হইল! তারা । 

ভাল ভাল বলি 

শুনর্প এমতি ধার! ॥ 

পব দেবগণ 

কত ন! বিলাপ স্বরে 

দীন চণ্ডীদাস ২২৯ 

সেই দে কিশোরী জানএ পিরিতি 

আন সে জানব কতি। 

চগ্ডদাঁস বলে পিরিতি কলিক। 

জানব সে জশো মতি ॥ ৪৯৭ ॥ 

রাগ কৌ 

পিরিতি কি রীতি জানে রসবতি 

আর ন। জানএ কেহ । 

এ কথ৷ শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া 

কহেন এ লু লন ॥ 

পিরিতি শতগুণ শত শত করি 

[ ৫ম পৃষ্ঠ! সমাপ্ত 

| ২০১ পন্ত্র আর্ত ] 

রঃ % % রঃ 

কমল নয়নে বরিখে সঘনে 

যেমন সাঙনধারা । 

চিদাস বলে হংসের বচন 

এছন দেখলো ধার] ॥ ৬২৭ ॥ 

রাগ কারা 

রাই, সে শ্টাম তোমার মেনে বটে। 

তোমার কহিতে নাম বিনোদ মদন শ্যাম 

বিরহ আনল যেন ছুটে ॥ 

পুরব কাহিনী যত ' মনেতে পড়িল কত 
তাহ! ঝলি রোয়ত সঘনে। 

হিয়! যেন ত্যজি বাণ বাজল মরমস্থান 

ধৈরজ নাহিক মেনে মনে ॥ 

যতেক [ক]রূণ। করে 

কি কহিব এক মুখে তাহ! । 

সহ বদন হয়ে তবে সে জানিল লয়ে 

কে জন জানিব তবে তার লেহ!॥ 



২৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

যেজন গোলোকপতি পড়িঞ্া লোটএ খেতি 

যার অস্ত অনন্ত ন। পায়। 

খুধি মনি ফণী আদ যে পু চরণ] সাঁধি 

ন।খ জন্মে ধিয়ানে না পায় ॥ 

সেজন তোম।র প্রেমে তিলে কত বারভ্রমে 

সদাই তোম।র গুণ গায়। 

হ্যজিয়। গোলে।ক পুরি গোকুলেতে অবতরি 

তোমার লাগিয়া এতদৃর | 

সধিতে আপন কাজ  আয়ল ধরণী মাঝ 

চদা কহিছে মধুর ॥ ৬২৮ ॥ 
আআ ০, 

কামোদ রাগ 

গুনিতে হংসের বাণী সে নব রমণী ধনী 

ছল ছল কমলিনী আখি। 

কহুত তাহার রিত আমাতে আছএ চিত 

পুন কি হেরব প্রাণথলখি ॥ 

হংস কহে পুনবেরি  শুনহ কিশোরি গুরি 

কহিল তোমার নিজ পায়। 

তেজিয়৷ তোমার লেহ।৷ কেবোঁল একেক দেহ] 

কেবোল তোম।র গুণ গায়॥ 

শুনিতে হংসের বোল নয়নে গলয়ে লোর 

সঙৰি সে শ্তামের পীনিতি । 

সখীর বচন শুনি রমণীর শিরোমণি 

অবনীতে মুরুছএ তথি ॥ 

কহ কহ হংসরায় হেন * * মনে ধায় 

পুন কি আলিব মোর পিয়া । 

দেখিব নয়ন ভাঁর দে! পছ মুরলিধারী 

সফল হইব ইহ দেহ ॥ 

পুন বৃন্দাবন ভরি রসের বার করি 

আরকি করিব মে সে থেলা। 

গুনিঞা মুরলিরব  ধাইয়! যাইব সব 
যুথে যুথে গোপিনী মেলা ॥ 

[ ৪র্থ সংখ্যা 

আর কি বদনে তুলি দিব সে তাঘুল ভালি 

বসনে মুছাব নিজ মুখ । 

তবে সে ঘুচিবে তাপ আছয়ে জতেক পাপ 

তবে সে হইব মনে সুখ ॥ ৬২৯ ॥ 

বরাঁড়ি 

আর কি সফল হব মোর। 

কানুরে করব কোর ॥ 

গলে দিব বনফুলমাল। 

শ্রীঅঙ্গে চন্দন দিব ভাল ॥ 

পুন কি করিব পাখ। বাএ। 

নূপুর পরাঞ্া দিব পাএ ॥ 

বেশ বনাইৰ নানা ফুলে । 

কবে হেরি নয়ন যুগলে ॥ 

সফল হইব এই আঘথি। 

কহ তং কি উপেখি॥ 

ংস কহে কঠিল নিশ্চএ। 

দিন খিন চখ্িদাস কএ॥ ৬৩০ ॥ 

রাগ কামোদ 

এত শুনি ধনী রাজার নন্দিনী] 

সজল নয়নে চাঁএ। 

এত কি নিদান 

মথুরাঁতে মন হএ ॥ 

পাইঞা মথুর। নাঁগরী যতেক 
তা সনে রসের লেহা। 

[ ২০২ পত্র আরম্ভ] 

নন্দের ননণ 

বরজ রমণী তেজল সঘনে 

তেজল গোকুল গেহা ॥ 

শুনি ঞ শ্রবণে লোকের বদনে 

সেখানে কুবু্। সনে। 



সন ১৩৩০ ] 

'আনন্দ লহন্নী বঞ্চএ রজনী 

সে নব নাগর কানে ॥ 

তারে ভালে জানি হাদয়ে হৃদয়ে 

করিল অনেক লেহ1। 

তাহার সঙ্গেতে প্রেম ঝঢাইয়। 

মলিন হইল দেহা ॥ 

যেজন ন! জানে শ্তামের পিরিতে 

ধন করুক সুখ । 

পরিণাম কালে জনিবেক ভালে 

পাইব অনেক ছুখ ॥ 

মেসভাঁর সঙ্গে পিরিতি কাঁরঞ! 

রহুল মাথুর পুর। 

চঙ্দাসে বলে কান্ুর পিরিতে 

চান্দে পদ্মে বত দুর ॥ ৬৩১ ॥ 

জতি বাড়ারি 

ধস বলে শুন রাজার কুমারী 

দেখিতে আপন মনে। 

উঠিতে নসিতে শয়ন স্বপনে 
. নিরবধি করে মনে ॥ 

মোরে পাঁঠায়ল 

কছিবে রাধার পাশে। 

আর গুপি জনে তুষিবে সঘনে 

কুশল জানাবে শেষে ॥ 

আমিহ যাইব গোঁকুল নগরে 

বিলম্ব দিবস চারি। 

এ কথা কহল আপন হাদএ 

সে পন মুরলি-ধারি ॥ 

কহে রসবতি শুন হংসবর 

আর কি আসিব কানে। 

যেমন নিঠুর করে এতদূর 

সে আ' আসিবে কেনে ॥ 

দীন চণ্ডীদ্দাস 

সে জন ভূলিব 

তোম! সাস্তাইতে 

২৩১ 

তাহার হৃদয় মোরা ভালে জানি 

যে জন নাহিক জানে। 

তার কথা এ 

দন চও্ডিদাস ভণে ॥ ৬৩২ ॥ 

করুণ! শ্রী 

নাহার লাগিয়। সব তেয়াগীলু' 

কুলে দিঞ্াছিল ডোর। 

পতি বন্ধুজন দিয় তেয়াগল 

তাহারে করিল কোর ॥ 

শাগুড়িননদি দিল কত ছুথ 
তাহা না কহিব কত। 

কহ্িতে কহিতে হেন লয়ে চিতে 

যাতন! সঞ়াছি যত ॥ 

নিদ্ধান করিল। নন্দের নন্দন 

তেজব বলিঞ| জাঁন। 

তখন হরসে তাহার সমুখে 

করিমু বিষের পান ॥ 

এখন মরিতে নাহি কিছু ছথ 

অলপ ইঙ্গিতে পারি। 

মরি যেন তার নাহিক সন্দেহ 
মনেতে বিচার করি ॥ 

আছে অগোচর নহেত গোচর 

যদি সে 'মরিএ তাঁয়। 

কোন রূপে ষদি গোকুলে আঁয়ল 

| সে বর রসিকরায়। 
তাহার কারণে এত ছঃখ সহি 

কহছিএ সভার কাছে। 

চঙ্ডিদাস বলে হুহীর পিরিতি 

খু'জিতে হেন কি আছে ॥ ৬৩৩। 



২৩২ সাহিত্া-পরিষৎ-পত্রিক' 

আশোয়ারি 

শুনি হংস রাধার কাহিনী। 

পড়িঞ1 কান্দএ ধরণী ॥ 

কাছে ধনি তেজব পরাণ। 

মিলব নবীন ঘনশ্ঠ।ম || 

তুরিতে গমন হেন মানি । 

গোকুলে আসিব গুণমণি ॥ 

যে মনে হইল বাক্য ভাসা । 

কাছে... ১১১, 22588 

|২০২পন্র শেষ] 

[২১৩ পর আরম্ত] 

**৮০০১০০০০৭০০৭ সে রহে মাথুর স্থানে 

জার মুল মহিম। অপার ॥ 

সেছার পরিতে হেন 'ত্রভূবনে নাহি কোন 

সে হার গাথিঞা] বিনোদিনী। 

কারে ভেজি দিব মালা বড়ই উঠএ জান! 

জার তলে দিবস রজনী ॥ 

সে লতার ফুলতুলি নিতি হার গাথি তালি 
অতি প্রিয় তোমার মালতি । 

যাহারে না দেখি তিলে , সতত যাহ।র তলে 

সে মালতিলতা রহে কতি ॥ 

তবে সে জানব মর্ম রাখিৰ পুরব ধর্ম 

তবে কি রাঁধারে পড়ে মনে। 

পিকমুখে শুনি তবে আম! প্রতি মন হবে 
চণ্ডিদাস ইহ রস ভাগে ॥ ৬৬২ ॥ 

কেবল তোমার ধ্যান 

দেখিল এমন কাজ 

মালতী লতার তলে 

[ ৪র্থ সংখ 

উড়ে পিক আপনার মনে 

ধাহ উড়ি মাথুর গমনে ॥ 

যথ1 বসি চতুর মুরারি | 

তথ| কুহু রন ক।র বল। 

পঞ্চ স্বরে করে উত্তরোল॥ 

অতি মতি শুনিঞা রসাল। 

পিক পানে চাহে ননদলাল।। 

আজু দেখি পঞ্চ স্বরে গান। 

হেতু কিছু জানি অনুমান ॥ 

কহ কহ পিকবর বাণী । 

কি হেতু ইছার দেখি শুনি।| 
তোমার শব্দ গেল জান । 

হেন বুঝি কর দূতীপনা ॥ 

চণ্ডীদাস ভেল মতি ভোর। 

কহে পিক বচন উত্তর || ৬৬৩ 

বন্ধু কান।ই, তৃমি বড়ি কঠিনপরাগ। 

যেজন তোমারে ভজে তারেছাড় কোন কজে 

ইহ নহে বিধির বিধান ॥ 

মনে নাভি লাগে আন 

পাঁজর ঝাঝর সম কায়। 

পড়িঞা ধরণী মাঝ 
পিয়া বলি ধুলায় লোটায় ॥ 

বদি গিএণ কুতূহলে 

করিতে আছিল ছু গান। * 



গন ১৩৩৩৬ ] 

হেনক সময় কালে 

দীন চণ্ডীদাস ২৩ ঞ্ 

আমারে কপট ৰলে 

কুবচন বিধির বিধান। 

এখানেতে বসি কেনে দগধ আমার প্রাণে 

এখান হইতে উড়ি গিয়া। 

মথুরাঁতে যাঁহ তুমি যেখানেতে গুণমণি 

গান কর যেন শুনে পিয়া ॥ 

অতি বিরহিণী রাঁই কহিল তোমার ঠাই 

দেখিলাঙ কহিলে কি হয়। 

মুখে অতি থিন বাণী হেলিঞা পড়এ জানি 

দেখি যেনে জীবন সংশয় | 

পিকের বচন শুনি হেঠ মাঁথে যুমৃণি 

পুরব পড়িঞা গেল মনে। 

কহে চগ্ডিদাস তায় কহিয় কমল পায় 

দেখ! দিয়া রাখহ পরাণে ॥ ৬৬৪ ॥ 

করুণা শী 

ইল ছল যছুকুলরায়। 

রাধ! রাধা বলি গুণ গায় ।। 

কোথ! মোর সে নব কিশোরি। 

ন1 দেখিএ রূপের মাধুরি ॥ 

ব্রজলল! সদ] পড়ে মনে। 
ধছন ভাবিএ নিশিদিনে ॥ 

উঠিল সে দারুণ আগুনে । 
সে কথা পড়িয়া গেল মনে ॥ 

সে মোর যতেক ব্রজবালা । 

কতি রছে কদন্বের তলা ॥ 

কেমত আছএ গোপনারি। 

কহ পিক বচন [ ২১৩ পত্র শেষ ] 
সঃ - রী ৪ 

| ২৯৪ পন্ত্র আরম্ভ | 

বাধা বাঁধা স্বয়ন সপনে। 

দেখি যেন নয়নে নয়নে ॥ 

চিবুকে মুরলি ধরি শ্যাম। 

চগ্ডদাঁস কহে পরিণাম ৬৬৫॥ 

স্ুহ। রাগ 

নিন্দ চন্দন সব দূরে তেয়াগিয়া | 

রাই ভাবে পুলকিত নয়ন মুদদিয়! ॥ 

বনের হাঁস ছিল সেহ দূর গেল। 

চুড়ার মউরপাখা কি না পড়িল॥ 
চম্পক মালতিমাল পড়ে কোনখানে । 

করের মুরলি খসে তাহ। নাহি জানে ॥ 

পাএর নপুর পড়ে পীতবাস ধড়া। 

না জানি কোথা গেল ভাঙ্গি বেশ চুড়া। 

সঘন নিশ্বাস নাসা আখে পড়ে জল। 

রাইর সে রূপ হেরি অশ্রু টলমল !। 

মোর মন লুবধ ভ্রমর নাহি জান। 
পরবশে বসতি করল এই ঠাম।॥ 



২৩৪ 

সে নব কিশোরী রাধা সদ পড়ে মনে। 

রাইভাবে পুলক্তি চগ্ডিদাস ভণে ॥ ৬৬৬ ॥ 

রাগ কামোদ 

বিনোদিয়া নাঁগরশেখর চূড়ামণি। 
রাই ভাবে পুলকিত লোটায়ে ধরণী ॥ 

হুতাঁশে খসিল গিমহার মনোহর । 

বহুক্ষেণে চেতন পাইঞা নটবর ॥ 

ধরিএা করের বীশী নচান্দবদনে। 

হুরষে পৃরএ বাঁশী রাধানাঁম গানে ॥ 

হেনক সময় কাঁলে আপি হলধর । 

একেলা বসিয়া কেনে গভর ভিতর ॥ 

লজ্জিত হইল! কানু হলধর কাছে। 

মধুর মধুর বোল কহি রাম পাশে ॥ 

'আজুকার বোল ভাই কহনে না জায়। 
কহিব সকল কথ চগ্ডিদাস গায় ৬৬৭ ॥ 

কাঁনড়া রাগ 

বলরাম কছে নটবর কাছে 

এমন কেন বা হাল। 

কতি না পড়ল মধুর মুরলি 

পীতধড়। আর্ মাল ॥। 

পড়ে এক ঠামে 

ভাঁগিয়া বিনোদ চুড়। ।। 

কতি ন! পড়ল * বসন ভূষণ 

নানা মালতির বেড়া ॥ 

ঘাখর ঘণ্টিকা বস্ৃরাজ আর 

মাণিক পদক কোথা। 

মুকুত। গাথুনি হুসারি মালিক 

দেখিয়া! লাগএ বেথা ॥ 

শাম কলেবর 

কঙল নয়মে ধারা। 

চরন নপুর 

ধুলা এ ধুসর 

সাহিত্য-পরিষত-পক্রিক। [ ৪র্থ সখা 

কিসের লাগিঞা হেনক চুর্গতি 

কহুত বচন সারা ॥ 

ফুলের বাগানে একেল৷ থাকহ 

আছএ শাদদিল আদি। 

একলা! গহন কাননে বদিঞ। 

এখনে কি গুণ সাধি॥ 

চগ্ডিদাস বলে বিনোদ নাগর 

ভানএ কতেক হল । 

ফুলের বাগানে বসিঞ। নাঁগর 

গ।থি মনোহর মালা || ৬৬৮ ॥ 

গড় বাগ 

বলরাম বলে ভই এ নহে উচিত। 

তোমা না দেখিঞ1 ঘরে আইন্ু তুরিত ॥ 

কার মুরলি রাই রাই করে গান। 

ভাই ভাই বণিয়।...... বলরাম ॥ 

তাই নাম শুনিয়। তুরিতে আইন্থ ধাঞা। 
কেন বা এমন গতি কহত কানাঞা ॥ 

[ ২১৫ পত্র আরম্ভ ] 

প্রভাতে উঠিঞ। তুমি গেলা কন ভিতে । 
কাঁতির ঠদবকী মাএ খু'জি আচন্ষিতে ॥ 

ঘরে ঘরে নগর খুঁজিঞ। প্রতি লোকে । 
তোম! না দেখিঞা মাএ পড়িঞ। বিপাকে ॥ 

বন্দেব টদবকী কাতর আছে মনে। 

তুরিতে গমন কর চণ্ডিদাস ভপে ॥ ৬৬৯ ॥ 

কেনে হাল ভেল 

ধূলাতে ধুসর নটা। 
কহ কহ দেখি কিসের কারণে 

কোথা হএ বেশ পাটা ॥ 
কহিতে লাগিল চতুর যুরারি 

কছে বলরাম লাগ । 

বলহ এমন 



সন ১৩৩৩ ] 

যমুনা ভ্রমণ করিতে করিতে 

আইল ফুলের বাগে ॥ 

দেখিঞা ফুলের বাগান সুন্দর 

হু সারি ফুটিল ফুল। 

দেখিতে দেখিতে নয়ন গোচর 

তাহে ঝুরে অলিকুল ॥ 

গোকুলের লীল৷ মনে পড়ি গেল 

সে মোর যশোদ। মাঁয়। 

সুগন্ধি ফুলের বেশ পরিপাটা 

কত বলাইব তায় ॥ 

যশোদার স্নেহ পাসরিতে নারি 

কি দিএা সুধিব ধার। 

লাখ কোটি ধুগ দেব মন্বস্তর 
তবু সীম নাহি যার ॥ 

যখন বান্ধল নবনি লাগিঞা 

চব্রণ বান্ধল মোর । 

বান্ধিঞ। চরণ জননী তখন 

পুন সে করল কোর ॥ 

আর যত স্সেহ এই মোর দেহ 

পুরিত লোমেতে লোমে ॥ 

এক কোটা ভাগ যুগেতে নারিব 
সে ধার স্ুধিতে ভ্রমে ॥ 

চগ্ডদাস শুনি বেখিত হিয়াএ 

বলরাম ভেল মোহু। 

ছল ছল আশি নয়ান কাতর 

* * বচন এহ ॥ ৬৭০ ॥ 

রাগ গড়া বরাড়ি 

সেই কথ! সব মনে পড়ি গেল 

শুন বলরাম দাদ] । 
বশোদ। পিরিতি কত না কন্ছিব 

| মর€স-নিরমে বান্ধা ॥ 
৩৩ 

দীন চণ্ীদাস ২৩৫ 

তাঁথে ভেল মোহ আকুল হইঞ 
কতি না পড়ল বাশী। 

কতি গেল দূরে পায়ের নপুর 
আপনি অবশ বাসি॥ 

কহিল তোম।রে 
শুন হলধর ভাই। 

শুনি হলধর হইল কাতর 
মনেতে পড়ল তাই ॥ 

অনেক করল লালন পালন 

এমন করএ কেবা। 

এ কথ অন্তথ। না হঞএ কখন 
অনেক করিল সেবা ॥ 

ছল ছল আখি ভেল বলরাম 
করহু বেশের ঠান। 

চগ্ডদাস বলে খুজিঞ| দৈবকী 
আকুল হইল প্রাণ ॥ ৬৭১ ॥ 

মরম বেদন 

রাগ কামোদ 

তুরিতে করহ নব বেশ। 

আকুল মাএর মন মন করে উচাটন 

অধিক পাইব [ম]নে ক্লেশ॥ 

বান্ধহ বিনোর্দ চুড়া দিঞ1 মালতির বেড়। 

কহে তবে নটবর কান । 

শুন বলরাম দাদা কেশবান্ধ করি জু! 

তুমি কর বেশের বন্ধান ॥. 

শুনি হলধর তবে »* বেশ করে অন্ুপায়ে 

উভূ করি কেশের কসনি। 

আটিয। পাটের ভুরি চুড়ার নিখুনা করি 

( ২১৫ পত্র শেষ ] 

[ ২৩৩ পত্র আরম্ভ 1 

পুঝাণ তোসনি জতে। 

গোলোক করিঞ। ব্াসেতে বণিল 
চঙ্ডিদাপ জানে চিতে ॥ ৭২২॥ 



২৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ধ্থ সংখা। 

সিজ্ধুড়া সমূহ বর্ণিল এই পদাবলি 

যেখানে মহিম। বেদে দিতে সীমা সকল ইহাতে আছে। 

ব্যাদের গোচর নহে। দিন উহুদ আত এ 

আন কি জানব সো রস মাধুরী আর এক রস আছএ বেকত 

এ সব বচন কহে এই পচ রস ধরে ॥, 

ছুছু'ক মহিমা দু সেজান চৌধষ্টি রস কছে আর তিন 

আন কি জানিতে পারে। রস...র উপরে বৈসে। 

অসীম মহিম! নারে দিতে সীমা এই আট রস প্রধান মানহ 

কহিঞা কহিতে লারে ॥ আট আট গুণ পৈশে॥ 

মুঞ্ি কি জানব তোমার শকত্তি যে করিল ইহা পদের বর্নন! 

হইঞা| অলপ মতি । চৌষষ্টি আছএ রসে। 

তুমি দয়াময় গোলোক ঈশ্বর  ভকত ভ্রমর খুজিয়া খাইলে 
কহেন জগতপতি ॥ (?) সব রস আছে 

সৃষ্টি স্থিতি তুমি প্রলয় কারণ গোকুল মথুরা যে সুখ বর্ণিপ 

অনাথ জনার বন্ধু। ইহাতে চৌষট রসে। 

ভব পারাপার তাহার কাণ্ডারি কহেন দড়াঁই স্থুন স্থুন ভাই 
কেবোল করুণাপিন্ধু ॥ 

চগ্ডিদাস কহে স্নবলের স্ততি 

দেখিয়৷ নাগর রায়। 

করেকে ধরিএঞা নিল উঠাইঞা 

আলিঙ্গন ভেলতায়। ৭২৩ ॥ 

রাগ জতিষ্ 

পাঞা আলিঙ্গন হরধিত মন 

ধরিঞা। কঙ্গল পায়। 

শ্রীঅঙ্গ পরশ পাইএগ লালস 
দেহ প্রফুলিত তায় ॥ 

পুলক ন্বেদক ভাবগণাদ্দিক 

. তিন ভাব আমি মেলে। 

অনুভাব পরে | 
রঃ ১ ক গঃ 

সেস্ুবল ভামে॥ 

কহেন এ চঙ্িপাসে ॥ ৭২৪ ॥ 

আরা যাহা ভস্পম 

বাগশ্জী 

হেনক সাম]এ কৃষ্ণ না! দেখি 

' হুলধর গেল৷ তথি। 

কিয়ার বাগান অতি রম্য স্থল 

দেখিতে পায়ল ইথি ॥ 

চারি পাশে তার নানা পুষ্প সারি 

সুগন্ধি কুন্ুম গন্ধে। 

পরিমলে যত অলি শত শত 

মধুর লাল[স] বন্ধে ॥ 

রোহিণী নন্দন জানল তখন 

হেনক বুঝিয়া চিতে। 

অন্ধুমাঁন করি তথ! আগুপারি 

জানিঞ1 হদয।ভিতে ॥ 



সন ১৩৩৩ ] 

ধাগে প্রবেশিল 

মত্ত বলাই যাঁয়। 

কিয়ার বাগানে প্রবেশ করিল 

দিন চঙিদাসে গায় ॥ ৭২৫ ॥ 

শিঙ্গারব দিয় 

ন্ট বৈরাগী 
ইখানে কি কর দুজনে বসিঞা 

কহত কি হেতু ইহ। 
খুজিয়া আকুল মথুর] [ম]গুল 

জানিতে ন। পা ..( ২৩৩ পন্তর শেষ) 

[ ৩৬২ পত্র আরম্ভ ] বেসি নাগর 

ধরিঞ| নাঁরীর বেশ। 

অতি অদূত আনন্দ মগন 

করত রসের লেশ॥ 

বিনোদিনী রাধা রমের অগাধ 
আছিল! গৃহের কাঁজে। 

হেনক সময়ে নিলল ছুক্নে 

একেল৷ মন্দির মাঝে ॥ 

নিজর মন্দিরে লইয়। রাঁমারে 

স্থধাই সরস বাণী। 

কেন বা আইলে কহ না সুন্দরি 

কি হেতু হিয়.. শুনি ॥ 

দীন চণ্তীদাস ২৩৭ 

রাঁধা কহে শুন নবীন নাগরি 

কোথাহ বসতি তোর। 

কাঁহার রমণী কুলের কামিনী 

কি হেতু গমন তোর ॥ 

রাধার বচন * * * সুন্দরি 

কহিতে লাঁগল তায়। 

আমার বসতি গোকুল নগরে 
শুনহ এ অভিপ্রায় ॥ 

গোপের গৃহিণী রাজার নন্দিনী 

আইল বিষ্বোগ পাঁঞা। 

ন| গেম আনহু গোপের মন্দিরে 

আইল তোমার ঠাঞ] ॥ 

তুমি বৃখভান্ রাজার নন্দিনী 
আমি সেরাজার ঝি। 

তেঞ্ি সে আইল তোমার নিকটে 

আনহু বলিব কি॥ 

আন গে।পথরে আমারে রহিতে 

তিলেক উচিত নয়ে। 

দিবা অভিসার নহে পরিচয়ে 

দিন চঙ্ডিদাঁস কয়ে ॥ ১০৪৫ ॥% 

( ক্রমশঃ ) 

শ্রীমণীন্দ্রমে।হন বন্ু 

* ২২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত “'পীরিতি কি রীতি" গদটির পরে আরও পঞ্চাশটি পদ পাওয়। গিয়াছে, তাহ! 

পরে প্রকাশিত হইবে৭-/লেখক । 





বাঙলায় নারীর ভাঁষা* 

-. প্রাচীন যুগ থেকে আরস্ত ক'রে আজ অবধি সব সমাজেই. নারী ও পুরুষের মধ্ো 

যথেষ্ট সামাজিক ব্যবধান আঁছে। অব্্ত এই ব্যবধান সর্বত্র সমান নয়। পুরুষ ও নারীর 

কর্মক্ষেত্র আর শিক্ষা-দীক্ষা! সম্পূর্ণরূপে আলাদ! ঝ'লেই এই পার্থক্যের উদ্তভব। আর এই জন্তে 

সকল দেশেই নারী ও পুরুষের ভাঁষাঁয় কবেশী পার্থক্য রয়ে গিয়েছে । কোথাও কম, আর 

কোথাও বেশী । সভ্য জগতে, যেখানে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র গ্রায় এক হয়ে এসেছে বা 

আস্ছে, সেখানে এই পার্থক্য খুবই কম দেখা যাঁয়। কিন্তু অসভ্য সমাঞ্জে-_ যেমন প্রশান্ত 

মহাসাগরের দ্বীপপুগ্রের অধিবাসীদের মধ্যে-_এই পার্থক্য খুবই স্ুুম্পষ্ট (09519015010) 1.8170101- 

859, ২৩৭ পৃষ্ঠা )। 

পুরুষ ও নারীর ভাঁষাঁর গ্রভেদ মূলতঃ এই বিষয়গুলিতে । 
(ক), নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার চেয়ে অনেক বেশী রক্ষণশীল। অর্থাৎ 

পুরুষ ধত শীঘ্র পুরাণে। কথা ত্যাগ করতে বা নোতুন কথা গ্রহণ ক*রতে পারে; 

নারী তত শীীদ্র পারে না। এইজন্তে নাঁরীর ভাষাতে আমরা এমন অনেক পুরাণে 
শব্দ পাই, যা, অন্তত্র লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে । এই রক্ষণশীলত1র কারণ অবনত এই যে, 

নারীকে তা'র ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত থাক্তে হয়, সুতরাং ভিন্ন ভাষা বা 

উপভাষা-ভাধী লোকের সংস্পর্শে তার আসবার সুযোগ হয় না। * বিখ্যাত রোমান 

বাগ্ী। দসিসেরো (01০০০) এক স্থানে বলে গিয়েছেন ধে, খন তিনি তার শাগুড়ীর 

কথা শোনেন, তখন তার মনে হয়, যেন তিনি প্রাচীন লাটিন কবি -“ল্লীউতুস, 

(150005) বা “নায় ভিউস্; (8০105) এর কথা শুন্ছেন। 

(খ) নারীর ভাষায় জোর প্রকাশক (1)051751৩ ও 5111011201০) শব ও অব্যয়ের খুব বেশী 

প্রাচুর্ধ্য দেখা বায়। বাক্যে স্থরাঘ।ত (95০০০176) ও স্থরের তারতমাাও (17169102001) 

আর একটি. প্রধান লক্ষণ । 

(গ) জুগুপ্পা ও অমঙ্গল-বাচক শব্বগুলির পরিবর্তে অন্ত শব্দ প্রয়োগ করা নারীর ভাষার 

একটি প্রধানতম লক্ষণ। নারী স্বভাবতই লঙ্জাশীলা ও কোমল"হৃদয়৷ ঝলে কতকগুলি 

শব ও.বিষয়ের স্পট উল্লেখ তা'র পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেই কারণে তাকে হয় আন্ত 

শব ব্যবহার ক'র্তে হয়, অথব। সেই বিষয়কে ঘুরিয়ে প্রকাশ করর্তে হয়। এই দিক্ দিয়েই 
ভাঁষ।র বিবর্তনের ইতিহাসে নারীর সবচেয়ে বেশী সাহায্যের পরিচয় আমর! পাই। 

বঙ্গীর-্া্টিত্য-পরিষদের ৩৩শ বর্ষের ৮ম ম(সিক অধিবেশনে পঠিত । 



২৪, _. সাকিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 

(ধ) সব জাতির মধ্যে না পাওয়! গেলেও প্রায়ই দেখতে পাওয়া হায় যে, নারীর পক্ষে 
কতকগুলি শব্দ (আর নাম) উচ্চারণ করা! একেবারে নিষিদ্ধ । অনেক দেশেই এই নিয়ম 

আছে যে, স্ত্রী তার স্বামা বা স্বামীর গুরুজনের নাম নিতে পায়ে না।, ভারতবর্ষের আধুনিক 
আর্ধযভ।য|-ভাষীদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। টৈদিক যুগে এপ কোন নিষেধ ছিল ব'লে 
মনে হয় না। খুব সম্ভব এর মুলে অনার্ধ্য 'কোল+ প্রভাব নিহিত আছে। এটাও 

সাধারণতঃ দেখ! যাঁয় ষে, মেয়েরা কিছুতেই অপদেবতার নাঁম বা অমঙ্গলমচক বিষয় রা বস্তুর নাঁম 

উচ্চারণ ব1 উল্লেখ করে ন! বা ক'র্তে চায় না। এটার কারণ অবশ্ত অন্ত [ আগে (গ) দেখুন ]1 

অর্ধ্বেদে একটা মন্ত্র আছে (৮৬). সেই মন্ত্রতে গর্ভিণী নারীকে কোন এক অপদেবতার 

দৃষ্টি তে রক্ষা কর্বার জন্তে এক বিশেন ওষধির স|হাব্য প্রার্থন! কর! হয়েছে। এই মঙ্ত্রের 
মধ্যে সেই অপদেবতাঁর একবারও নাম কর! হয়নি, কেবণ কতকগুলি বিশেষণের সাহাযো 
তাকে উল্লেখ করণ হ'য়েছে মাত্র। ও 

(উ) নারীর শব্দভাগার পুরুষের শব্বভ।ার থেকে, খুবই আঙাদ। | নারী পুরুষের 

তুলনায় অনেক কম শব্ধ ব্যবহার করে। গতানুগতিক জিনিষকে এড়িয়ে চলাই পুরুষের 

্বভাব। সেনোতুন নোতুন শব্দ ও বাক্যের দ্বারা ভাব গ্রকাশ ক'র্তে চায় _পুরাতনের 

মোহ তাঁকে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না। নারীর ব্যাপার এর ঠিক উল্টো “ এই জন্তেই 

কি জগতে আজ পর্য্স্ত প্রথম শ্রেণীর স্ত্রী-কবির উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হয়নি? 

আজ প্যক্ত নারীর ভাষা নিয়ে বিস্বত কোন আলোচন! হয়নি। আমি এখন শুধু 
ধাঙলায় নারীর ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটী কিছু বলবো । বিস্তৃত আলোচনা এখানে এখন 

সম্ভবপর ;'নয়। এ বিষয়ে আমার বিস্তৃততর প্রবন্ধ ৮/০117+3 [01150 1. [1100- 

%1987--ক নিকাতা। বিশ্ববিদ্ভালয়ের থেকে' প্রকাশিত হ'বে। এই বড় গ্রবন্ধটাতে আমি 

বৈদিক ঘুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক বাউল! পর্যন্ত নারীর ভাষার একটা ধারাবাহিক 
আলোচনার চেষ্টা ক'রেছি। আমি এ বিষয়ে যা কিছু আলোচনা করেছি, তা” কেবল 

কউ, ৩) _“"্যাহা বই গুরু বস্ত নাহি সুনিশ্চিত 
টি এ তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বজ্জিত”-_ 

সেই পুজনীয় শিক্ষক অশেবশাস্ত্রীধ্যাপক আচার্ধ্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 

প্রয়োচনাঁয় ও সাহাষো । তাঁকে এইখানে আমার সশ্রন্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই প্রবন্ধে 

*্বাঙল|' ঝল্তে কেবল পশ্চিম-বঙ্গের অর্থাৎ হাবড়া-হুগলী-বর্ধমান-চব্বিখপরগণার মুখের ভাষা 

বাৰে ॥ পূর্ববঙ্গের মেয়েদের ভাষার সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জ্ঞান নেই। ” 
এ এখানে একটা কথ! বল। আবশ্যক মনে করি। এখনকার পুক্রুষের ভাষায় এমন অনেক 

শা ও বাক্য ঢুকে' গিয়েছে, বা নারীর ভাষায় এক কালে বিশেষ বন্পত্তি ছিল। 
যেমন, 'ফোড়ন দেওয়া বাকাটা ( অর্থ, অর্বাচীন বসের লোকের বিজ্ঞ জনের মত মন্তব) 

প্রকাশ করা) পুরুষেরা ব্যবহার করলেও এটা মূলতঃ মেয়েদের ভাষার কথ! । গাাজকাল কি 
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পুরুষ, কি নারী, সকলেই বলে, “অমুক তেলে বেগুনে জলে উঠলো? অর্থাৎ খুৰ রেগে গেল? । 
কিন্তু একটু লক্ষ্য ক"রালই বোঁঝ| যায় যে, এই বাক্যটী মেয়েদের কাছ থেকে এসেছে; 

এর উৎপত্তি র্াক্।-ঘরের বেগুন ভাজার কড়ার মধ্যে থেকে । 

বাঙলার মেয়েদের ভাঁষ। একটু অনুধাবন ক'র্লে বুঝতে পারা যাঁয় যে, ও'দের ভাষায় সংযম 

ঝলে জিনিষের বালাই মোটেই নেই । নিজের! .লজ্জাশীলা হলেও আর নিঞ্জেদের “অবোলা। 

ঝল্লেও ও'দ্বের জিহ্বা য় কিছুই আট্কায় না। আধুনিক শিক্ষার ফলে এ জিনিষটা অবশ্য 
কমেছে। প্রকৃতপক্ষে খাটী মেয়েলী ভাষ! আজকাল অচল। অলঙ্কারের অত তক্ত হলেও এদের 

বাক্যালঙ্কার কেবল পরের প্রতি শ্লেষোক্তিতে পর্যযবদিত। 

(১) 

: আগেই বগ। হয়েছেনারীর ভাষায় শব্দের অনেক প্রাচীন রূপ রয়ে গিয়েছে ।' আপনারা 
নিশ্চয়ই শুনেছেন ষে, ভদ্রঘরের মেয়ের! “ল'এর জায়গায় 'ন/ খুব বেশী ব্যবহার করে। 

তা”রা লুচি” “লঙ্কা, “লেপ, লাউ? না ঝলে বলে নুচি” 'নঙ্কা» 'নেপ” নাউ? । এতে 

অনেকেই উপহাস করে বটে, কিন্ত আমর! জানি যে, আমাদের বাঙল৷ ভাষার ইতিহাসে এমন 

এক সময় এসেছিল, ষখন সমস্ত 'ল' ( এমন কি, যে সমস্ত 'ল” গ্রাচীনতর “র' থেকে এসেছিল, 

তারাও ) 'ন' হ'য়ে গিয়েছিল(১) | যেমন ব্রথ্যা £ 'লচ্ছ” এ নাছ, (নাছছম়ার- সদর দরজ! )। 

ভদ্র শ্রেণীর পঁরুষেরা “ন' বল। এখন গ্রাম্য মনে করেন আঁর চেষ্টা ক'রে “নঃ উচ্চারণ বর্জন করেন। 

্ 3 5. 4 ৃ 

নারীর ভাষায় কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয়ের আর উপসর্গের 0):575% এ ৪৮৪ দেখা | 

ষায়।' সেগুলি এই,-_ | দি এ 
(ক) -অন্ত [€ প্রাচীন ভারতীয়-আর্ধ্যভ।যায় ( প্রা-ভা-আ-তে ) কর্তৃবাচোর অনমাপিকা! 

প্রত্যয় অন্ত. ]। এগুলি মেয়েদের ভাষায় বিশেষণরূপে ব্যবহার হয়। যেমন,--অসাজস্ত, 

বর, বড় গড়ন ( বিশেষ্যরূপেও ব্যবহার হয় ), বিয়ন্ত গাই, উঠস্ত বয়স, হাসম্ত মুখ, ভাসস্ত 

চোখ । পি | নি ২ 

থ)-আন্তী [এ প্রা-ভা-আ+অনত. দর ]1 স্ত্রীলিঙ্গ - (বিশেষ্য বা) 

বিশেষণ। যেমন,-কাজুন্তী (-কন্মঠি), দেখুস্তী,) নিথাউস্তী (বা নিখাতী ). 
অবিযন্তী ( ষেমন, অবিয়স্তীর ঠুম্কো। ব্যথা ), নাচুভী। | 

€ গ)-.-অন [ £ শ্রা-ভা-আ-অন রা | এই ক্ত্রিয়া- বিশেষ্য-€ ৮6159] 5981) ) বাচক 

প্রাচীন প্রত্যয়টা পূর্ববঙ্গের গঁষায় এখনও জীবিত আছে। পশ্চিমবঙ্গে ৫কবল মেয়েদের * 
(১) অ অধ্যাপক যুক্ত নুমীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 97181) 800 19৩$৩10771৩06 98 9605 উওর! [908 0985 

বইএর ৫৩৫-৩৪ পৃঠ।. দৈধুন । 
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মধ্যেই এই প্রত্যয়াস্ত শবের প্রচলন সীমাবন্ধ। যেমন,--জলন, পপাড়ন, নাচন, চলন, বলন, 

ঝেঁটন, দেখন, ফোড়ন, বেঁধন, কাদন। 

(ঘ) -কী (১) যেমন,_বড়কী (-বড় বউ; এই শব্দগুলি প্রায়ই রব 

ব্যবহার হুয় ), মে্কী (মেঝ কী- মেঝ বউ ), সেজ.কী, ছুটুকী (€ছোটুকী )। 

(জ) --পনা [এ প্রাভাতমা, ত্বন (২) নিন্দার্থক (061019015০ )], গিশ্লরিপনা 

( গিয়েপনা ), ন্যাকাঁপনা, আহলাদেপনা, বেহায়াপনা, সতীপন।, আদ্দিখ্যেতাপনা, দ্বদ্যিপনা, 

দাসীপনা, অপভ্যতাপনা, চেঙুড়াপনা, ছরস্তপনা ( “ব!তাস করিছে ছুরস্তপনা ঘরেতে 
ঢুকি” রবীন্দ্রনাথ )। হত্যাদি | পুরুষের ভাষায় এই রকম স্থলে- গিরি প্রশ্ঠযয়ের ব্যবহার 

হ্য়। 

(চ )গানা এপার, +-পনা (৩) ]) বিশেষণ প্রতায়। যেমন» টাদপাঁনা, চুনপানা, 

কুলোপান!, হাড়ীগান|। ৃ 

(ছ). "টিঃরী। ছোট ছেলের বয়স ধ্ল্বাঁর সময় এই ব্রি ব্যবহার করা হয় 

ষ্গী-প্রতায়াস্ত পদের সঙ্গে । যেমন,__-অমুখ যখন সাতমাসের-টা ব| দেড় বছরের-টা ইত্যাদি । 
(জ) -ইন। প্রাভা-আ, -নী( স্্রীপ্রত্যয় ) (৪)]। যেমন,-ঠাকরুন (-শীশুড়ী ), 

নাতিন, মিতিন্ (» সই ),সতিন। 

(ঝ) -ইষ্টি (ইসি ) [*প্রা-ভা-আ' )-ইষ্ঠ থেকে অর্ধতৎসম ] (-নিন্দার্ক (9০)০৫- 

819৩ )] | যেমন,-_ধশ্মিষ্ি, দানিষ্টি, কম্িষ্টি। 

(ঞ) আশু এ্া-ভা-আ. 'অ-]। যেমন,_আাদেখ,লা! (বা হাঁদেখল। ), আবাগী 
চর €€ অভাগিক ), আভাতারী, আসেন, আরণীধা, ইত্যাদি । 

;(উ) হাঁ [এই শব্দগুলি সবই সমাস-বন্ধ। কতকগুলি 'হা' এই ছঃখ-বাঁচক অবায়ের 
সঙ্গে যোগ.ক'রে হয়েছে*আর কতকগুলি সংস্কৃত হত, হতক স প্রাক্কত হুদ, হদ অ ৯ হঅ, 

হত এই পদের সঙ্গে সমাস ক'রে হয়েছে। তুলনীয়, তঅগগাম (- পোড়া গ। ), 

হতখণ, (€€ হতন্তন ), হঅলজ্জ! (- পোড়। লজ্জা), হঅরাঈ (-হত-রাত্রি)। যেমন,--হাঘরে, 

হাগুতী, হাতাতে ৬ হাবাঁতে.), হাপিত্যেশ। 

(৩ ,) 

কিছু দিন আগৈ পর্্তও বাঙলাদেশে ছেলে মেয়েদের নামকরণে মেয়েদেরই সম্পূর্ণ হাত 
ছিল। এখনও এমন অনেক নাম পাড়াগায়ে কম- বেশী প্রচলিত আছে, ষ] মেয়েদের, ভাষা থেকে; 

 এসেছে। ৪৫ এখন ফ্যাসান- -ছুরস্ত ব'লে গণ নয় । যেমন, 
টাটা 

(২) খ,৬৫৬ পৃষ্ঠা । ও (৩) এ) ৩৯৬ পৃষ্ঠ! এ (0২8 দ্ধ! 
ও 
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শৈল [€ সহিলএসহ. ]। পর-পর তিনটা ছেলের পর মেয়ে হ'লে কিংব৷ পর-পর তিনটা 

মেয়ের পর ছেলে হ'লে এই নাম রাখা হত । মনে হয়, শব্খটার ঠিক বানান দত্ত 'স' দিয়ে) 

কিস্ত তৎসম নাম *শলবালা! 'শৈলেন্দ্র' প্রভৃতির প্রভাবে তালব্য "” এসে গিয়েছে । 

প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই" আমাদের দেশে ছেলের আদর আর মেয়ের অনাদর।, 

বেদে পাই--কৃপণং ছুহিতা জ্যোতি হ" পুত্রঃ পরমে ব্যোমন্, আর আধুনিক বাঙলায় 

মেয়েলী ছড়ায় পাই-_পুতের মুতে কড়ি। এই ছড়া ছুইটার ভাষা আলাদ। হ'লেও ভাবটা 

একই | * এই জন্তেই মেয়ের মা অনেকগুলি কন্াপ্রসব বন্ধ ক'র্বাঁর জন্তে শেষ মেয়ের নাম 

রাখ তেন থাকমণি বা আনাকালী (আর না কালী)। মনে কর্বেন নাযে, এই নাম 

রাখ। এখন একেবারে লোপ পেয়েছে ।' যেমেয়ের ডাক নাম শুন্বেন আনি বা আনু 

তাঁকেই বুঝে নেবেন যে, কিছুতেই সে তার মায়ের একমাত্র মেয়ে নয়। | 

মৃতবৎসাঁর সন্তানের নাম প্রাই কড়ি দিয়ে রাখা হয়; যেমন__এক কড়ি, দৌকড়ি, 

,তিনকড়ি, পাচকড়ি, ছকড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি। ভাবটা এই যে,যমের কাঁছ থেকে অতগুলি 
কড়ি দিয়ে কেনা হল। সেই রকম-_কেনারাম, বেচারাম, রাখহরি (হে হবি, ব।চিয়ে রাখ ), 

ষঠীচরণ, যণ্ঠীবর, কুড়ো, কুড়োরাম, কুড়ুণা (কুড়িয়ে পাওয়া, সেই জন্তে যমের দৃষ্টি 
পড়বে না) ইত্যাদি ।* শ্রীচৈতন্থদেবের বাল্যকাঁলে নিমাই নাম দেন অন্বৈত-আঁচার্য্ের 
স্ত্রী বীতাদেবী। নিমের মত তেতো বলে ডাইনীরা ছেখবে না। যথা, ডাকিনী শাকিনী 

হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই [ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ]1 

নিমাই, শব্দ 'মাতৃ-হীন? অর্থেও হ'তে পারে; যেমন যার নৌকা ( না) নেই, সে ননাই” ; 

এখাঁনে__ছেলেটার মা নেই, হে ধম, দয়া করে নিও না” (১)। তুলনীয় কালিদাসের 'উমা। 
নামের ব্যাথ্য-উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধ! পশ্চাদ্ উমাখ্যাং স্থমুখী জগাম ( কুমার, 
সম্ভব )। 

(৪ ) 

এইথানে কতকগুলি শব্দ ( বিশেষ্য ও বিশেষণ ) দিচ্ছি, য| নারীর ভাবার একরকম নিজস্ব 

বল! চলে । 

অবিয়ত [ (-অবিবাহিত)); এ অ+বির (বিবাহ )+ত (২)]। অনাছিষ্টি 

( অর্ধতৎসম এ অনাস্থষ্টি)। অলবড্ড -লক্মীছাড়। £ ? |] [আক্খুটে ? | 

আটকুড়ে।-কুড়ী (রবীন্দ্রনাথ তীহার প্রজাপতির নির্বন্ধে' আটকুড়ীর সংস্কৃত রূপ 

অষ্টকুষ্ঠী' দিয়েছেন ) [আট +কোষ্ঠ (-গর্ভ ) ]। আড়ি, যেমন আড়ি পাতা। আদিখ্যেতা 

(- আধিক্যত। )। আটকাল (- আন্দাজ )। 

(১) 97150) 200 05৬51901717 0£ 605 797165811 [.০9£4৩৫০--চউট্োপাধ্যায়, পৃঃ ২৪২। 

(২) খর, ৪১৯১৭০৪১৭১০ পৃষ্ঠা । | 
৩৩৯ 



২৪৪ সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিক৷ [ ৪র্থ সংখা! 

আম্ব। (- অন্যায় আবদার )। আহিঙ্বে ৫ অভি+কাঁঙক্ষ (?)] 1 এয়ো (এ অবিধব! ), 

এগৎ (অবিধবত্ব)। কুঁছল (কৌদল)। কল্লা (ন্যাকামি )। কানড়া ( কানোড়। 

অনুগত )। কুলুক্খেত্তর €(-তুঘুল ঝগড়া, এ কুরুক্ষেত্র )। কুট্নী, (প্রাকৃত কুট্টনী ), 

কোনা । খোয়ার । খোঁটা (গঞ্জন।)। গ্যাদা, গিদে, গুমোর। গা! (- অঙ্গচেষ্ট], ইচ্ছা 

অর্থে )। | 

চিকুরী, চিক্রুণী (-ন্তাক।মী)। ছিরি ( এ শ্রী)। ছেনাল ( প্রাকৃত ছিপ্রাল,-লী )। 

ছেনালী। ছাদ (ছন্দ )। জল্জলা (-.সহবৎ )। টস । টা*ইস (তাঁইস)। ঠমক । ঠোকনা । 

ঠোনা। ঠ্যাকার (গর্ব )। ডোক্রা, ড্যাক্রা। ঢ$, চপ। তুঙ্কু (ফলনা তুক্কু)। 

পেমাক। দেয়াল (-দেবকাল?)। ধাঁ1চ!। ধুমসী, ধুমড়ী। সাকা । ন্াাটা (বঞ্কাট )। 

স্তাও টো”টা (4 ক্সেহবৃত্ত )। নেকরা, নেকরামি । নোড়রা) নোলা € এ লোল )। 

নোটোমি। পোঁষানী (-ধাইকে ছেলে পুযতে দেওয়া! )। পেট (গর্ভ) বউড়ী 

€ এ বধুটিক1 )। বরাখুরে, বাঙখুরে [ এ বক্র, বন্ধ ?] বাওচালি। বিয়েন | বিটিলে, বিটেল। , 

বেহাক্মা। ব্যাগত্ত! (এ ব্যগ্রতা) ভাগ্যিমানী । ভাঁজ! (_গর্ভিণীর উৎসববিশেষ )। ভিরকুটি,-কুটি । 

মচ্ছিভঙ্গ | মন্দানি | মিন্সে। যাদু ( €জাত)। বড়, রাড়ী (_বিধব|)। শাশুড়ে। সন্দ 

(সন্দেহ )। সাউখুড়ি,খড়ি ( -৫* সাধুকরিক )। সেয়ানা (- প্রাপ্তবয়স্ক )। সোমত্ত। 

সোয়ামী। সোহাগ ( - সৌভাগ্য )। সাধ ( £ শ্রদ্ধাগার্ভণীর উৎসববিশেষ ) | হুড়কো 

[মেয়ে ]। হেনস্থা । কাপ ( শন্যাকামী)। কু (লমন্দ; যেমন কু বাট1)। 

স্থ(-ভাল; যেমন স্থুছেলে)। খাই (দাবী )। ঢেমন, ঢেম্না, ঢেম্নী। ধাধস। 

ধিঙি। পয়নস্ত। বিদ্যানী ( -বিছুষী, নিন্দ!র৫ঘে)। ব্যাখ্যানা। সই। সয়! । ইত্যাি। 

( ৫ ) 
নানীর ভাষায় বিশেষ্ণগুপণি বেশ ঝণঝলো। সব বিশেষণগুলিই একটু অনাবগ্তক 

জোর আর ঝাঝের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। ছু'একটী উদাহরণ দিচ্ছি। 

পোড়া (নিন্দার্থক )। যেমন,-পোড়া দেশে কি লোক নেই? কি পোড়া নিয়ম 

হয়েছে! পোড়া পেটের জাপার আর মান থাকে না। “পোড়। সে পাড়ার লোক 

দেখিয়া ডরাই” ( চত্ীদাস )। পোড়া অদেষ্ট। পোড়। চোখে কি কিছু দেখি? ইত্যাদি। 

এই প্রয়োগ আমর! প্রার্তেও পাঁই; যেমন, দড-ঢকাঁয় (- পোড়া শরীর ) (১), দড্ড- 

হিঅঅ (২), দডচ-লোঅ (- পোড়া লোক ) (৩) ইত্যাদি। 

রাজ্য, রাজ্যি ( অর্থহীন নিন্দার্থক বিশেষণ )। যেমন, রাজ্যের লোক (অনেক 

লোক )। যত বাজ্োর অনাছিষ্টি কাণ্ড। 
শি এ সপ 

(১) গাহাসগুলঈ ২৩৪। (২) উ২৪১। (৩) ৬১। 



সন ১৩৩৩ ] বাঙলায় নারীর ভাষা ২৪৫ 

(৬ ) 

বিবাহিত নারীর বৈবাহিক সন্বন্বস্চক অনেকগুলি বিশেষ শব আছে। ধযেমন--(ক) 

ঠাকুর-ঝি, দে ওর-ঝি, ভান্ুর-ঝি, বোন-ঝি [ পুরুষের পক্ষে কিন্ত ভাগনী ]1 (খ) ঠাকুর-পো।, 

( দেগরের সন্বোধন ), দেওর-পো, ভাস্ুর-পো, বোঁন-পো [ পুরুষের পক্ষে ভাগনে ]। (গ) 

দের, ভাম্ুর, ঠাকুর (শ্বশুর ), ঠাকরুন (-শীশুড়ীর সম্গধন ), ননদ. নন্দাই ( 4 ননান্দ- 

পতি), যা। €ঘ) মাসাস (যাস-শাশুড়ী), পিসাস (-পিস-শাশুড়ী ), কট্ঠাকুর 

( ভাম্ুরের সম্বোধন), ঠাকুর-জামাই (-.নন্দাই )। 

(৭ ) 

বাঁডলার নাঁরার ভাষার সমাসের বাহুল্য একট! প্রধান বিশেষত্ব । নিয়শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের 

কটুক্তি বর্ষণ শুন্লে এর গ্রতীভি হয়। সব রকম সমাসই দেখা বায় । যেমন, 

(ক) বনুত্রীহি। (১) অবৈধ (71০০১0।০0১) সম্বন্ধস্থচক-__বাপ-ভাতারী, বোঁন- 

মেগে। ইত্যার্দি। (২) শারীরিক বিকৃতিস্চক--উট-কপালী, ছার-কপালী, পোঁড়া-কপালী, 

চিক্ষন-দীীতী। গোম্ড়া-মুখো (-মুখী ), পোড়ার-মুখে। (-মুখী), মুখ-পোড়া (-পুড়ী)। 

(৩) বিবিধ__কোল-সোহাগী, শতে ক-খোক়াঁরী, নি-সেধো, অপপেয়ে, হাঘরে, পাটা-বুকী 

(“মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর” ),বারছয়ারী, পর-ঘরী, পর-ভাতী, নোলা-দেগে।, 

নিঘিন্নে। 

(খ) তৎপুরুষ-__থ'লে-ঝাঁড়া, হাড়-হাবাতে, বেড়ী-পেটা, ভয়-তরাসে, ঘুম-কাতুরে, 

জন্মায়তী, সর্বব-রক্ষে, মুখ-নাড়া, হুড়-বিভ্তি, মুখ-ঝাম্টা, মেয়ে-মন্দানি, মেয়ে-নেকড়া, হাত-তোলা, 
বৌ-কী।ট.কী, একেশ্বরী, ইষ্টি-কুটুম, কীচা-পোয়াতী, আগু-গরজে, একল-ষেড়ে, হতচ্ছেদ্দা 

নানা-কুটী, তিতি-বেরক্ত; দন্তে-দশ।, আপ্র-সখী, শতেক-নে।ংরা, পিত্তি-রক্ষে, ইত্যাদি । 

(গ) উপপদ-_-পাড়া-বেড়ানী, পাড়া-লানী,  পাড়া-জাগানী, পাড়া-মজ্জানী, 
ভাল-খাকী, ছিচকীছুনী, ভাতার-কাম্ড়া, হাড়-জালানে, ছুধ-তোলানী, ঢেউ-নাচানী, 

সর্ব-নাশী, দেইঙ্জি-ঘাটা, নেই-আকুড়ে, (_ ন্যায়-আকড়িয়া), ঘর-আলানী, পর-ভোলানী, কোল- 

পৌছা, ঝাটা-থেকো খা কী. ইত্যার্দি। পু 

(ঘ) অসমাপিকা সমাস [ তুলনীয় টবর্দিক 'ভরদ্বাঁজ»” “বিদদ্বস্থয 'জমদ্অগি ] 

দেখন-হাঁসী, উড়ন-চণ্ডী, ইত্যাদি । 

(ড) ছন্দ_-ঝি-জামাই, ভাতার-পুত, নাতি-নাতকুড়, ভাই-ভায়াদ, লঙ্জা-নরম. 

বাড়-বাড়ত্ত, ঘর-বর, চাল-চুলো, রান্না-বানী, যত্র-আত্তি, সোনা-দানা, রাও-রত্তি, খুদ-কু ডো, 

গয়না-গাটী, গন্প-গাছা, হু'স-পবন, থিত-ভিত, ছিরি-ছাদ, ছানা-পোনা, আণ্ত-বন্ধু, মন্দ-ছন্দ, 

জাত-জন্ম, রঙ্গ-ভঙ্গ, অকথা-কুকথ, বাঁছ-বিচার, সাঁত-সতেরো, নয়-ছয়, গত্তি-গরাস, ইত্যাদি । 



২৪৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ধর্থ সংখ্যা 

(চ) আমজেড়িত পদ [এদের ঠিক আম্্েডিত বলা চলে না) এই সমস্ত পদ- 

গুলিতে একটা শব ও তার সমার্থক বা অর্থহীন সমধ্বনি শব্দ সমাসের মতই বিস্তাস্ত থাকে |] 

_-টলা"ঢলি, হিম-সিম, গিন্ি-বান্ি, ডামাডোল, নট-ঘটা, নেটি-পেটা, হে"জি-পেজি, হাব জা- 
গে/বআা, এলো-পেলো, ফস্টি-নস্টি, গাড়,র-গুপ সো, নাছুস-নুছদ, চ্যাবা-চোঁবা, পাঁচপাচি 

ইত্য|দি। 

(৮) 

বিশেষ্য বাক্যাংশ [০7)11001 1১)1256 ]1  আটাশে খুকী, আদরে গোবরে, অদ্ধের 

নড়ি, উদ্মে! র'ড়ী, একগল! ঘোমটা, একরত্তি ছেলে. এক গঙ্গা! জল, কচি খুকি, কড়াঁর 

কুটেখ কড়ে বীড়ী, অমুকের কল্যাণে, কাচা বধেস, কোলের ছেলে, খড়ম পা, খাবার কুটুম, 

খুদে নন্দ, গুণের ছেলে, দ্বুমে কাঁদা, চোখের আড়, চোখের বালি (“সহজে চক্ষের বালি 

হৈয়াছি সবার_-পদকরপতরু ), ছাই ফেল্তে ভাগ! কুলো, কুম্ডো-কাট। বট্ঠাকুর, দীতে 

বিষ, ছধের ছেলে, ছুধের বাছা, ধুদ্ধমার ঝগড়া, ধোয়া! নৈবিদ্যি, ননীর পুতুল, নাড়ীর টান, 
নানাকুটি কথা, নেও ভাতার, পাক! ঝিকুর, পেটের ছেলে, বাপের জাগ্যি, খালশ পোয়াতী, 

ভর সন্ধ্যা, মড়ুধেঃ পোয়াতী, মনের কালি, মাথার দিব্যি, অমুকের বরাতে, মাওড়া ছেলে, 

বুড়ো চোঁসকা, ভাতাত্তির মাগ, রাই ধনী, রাড বৌ, রামের রাধা, বাড়ী বালতী, রূপের ডালি, 

শিবরাঁন্মির সল্তে, ষেটের বাঁছা, ষঠীর দাঁস, সতা-সতীনের ঘর, সাতপুরুষের নাউখোলা, 
সাতাশে ছেলে, সোনার ছেলে, সোনার টাদ, সোনার বাছা, সোনার লতা, 

সোনার সীতা, সোহাগের আরসী, হাড়াই ডোমাই, হাড়ীর হাল, হাঁকরা ছুড়ী, হাঁড়ীর খবর, 
সাত ছরকোট, সাত চোরের মার, বাঝা খাটুনী, বাঝা তক্ক, যমের অরুচি, যমের ভুল, রূপের 

ধূঢুনী। ['সাত” এই সংখ্যাটা মেয়েদের ভাষায় খুব বেশী পাওয়া! যায়, যেমন, সাত চড়ে রা 

বেরোয় না, সাত পাচ ভাবা, সাঁতে পাঁচে না থাকা, সাতভাতারী সাবিত্রী, সাত সর্ষে দিয়ে 

নাওয়া ইত্যাদি ]। 

(৯) 

ক্রিয়া-বাক্যাংশ[”৮০10%] [১1155] (১)। একেতো। বাঙল! ভাষায় যুক্ত ক্রিয়ার 

(0০771209800 ৬০৩7১ ) সংখ্যা খুবই বেশী, নারীর ভাষার তো কথাই নেই। এ বিষয়ে 

এখানে বিস্তৃত তালিকা! দেওয়া সম্ভবপর নয়। সেই জন্যে আমি খুব সাধারণ গোটাকতক 

প্রয়োগ ধ'রে দিচ্ছি ।-- 

বানের জলে ভেসে আপা, ধনে ধানে ঘর উথলে ওঠা, করা, গুণ করা, চেচিয়ে 

বাড়ী মাথায় করা, ঝেটিয়ে 'বিদেয় করা,চিপটেন কাটা, থোতা। মুখ ভে।ত৷ করা, দেখ মার 

করা, প্রাণ ট। ট। করা, মুখ করা, চিপ টেন কাটা, পাশ পেড়ে কাটা, মাথা কোটা, অমুকের 

মাথ! খাওয়া, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, ব্থ| থাওয়া, হাড়ী খাওয়া, পিঙি চ্টকাঁনো, হাড়মাস 
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কালি করা, হাড় জুড়োনো, হাড়ে নাড়ে আলানো, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাঁড়া, চোখ টাটানো, 

নিজের কোলে ঝোল টানা, তিন. কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা, হাড়ী ঠেলা, গা! তোলা, 

কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়ানে!, জাত-জন্ম না থাক1, হাটি হ'য়ে থাকা, ছু পায়ে থেতলানো, দিছি 

দেওয়া, মুখে ওলোক দেওয়া, শত্রর মুখে ছাই দেওয়া, হাতে টুকৃনী দেওয়া, মুখনাড়া দেওয়া, 

গতরে পোক। ধরা, কড়ার কুটোটা ন1 নাড়া, মাটিতে পা না! পড়া, পু'য়ে পাওয়া, পাকা চুলে 

সিঁছুর পরা, আড়িপাতা, সই পাতানো, মন পাঁওয়া, কপাল ফেরা, বিয়ের ফুল ফোটা, ঠেস 
দিয়ে কথ! বল, কেঁদে হাট বসানো, গাছ-কোমর বাধা,ছেড়াচুলে খোঁপ। বাঁধা, হেসে না বাঁচা 
কু বাটা, হে'সে মরা,ঘাট মানা, পেটের ভাত জল হয়ে যাঁওয়া, পেটের মধ্য হাত পা সেঁধিয়ে 

বাঁওয়!, থেটে খেটে হাঁড়ে মাসে বেটে যাঁওয়া, বুকে ভাত রাধা, হাড়ে বাতাস লাগা, এড়ে লাগ।, 

ধর্মে না সহ, মুখ-নাড়া সহ, সাধ! পাড়া, গতরে আমড়া পোক। ধরা, ঘুমিয়ে কাঁদ। (বা স্তাতা) 

হওয়া, চিনি খেয়ে মেনি হওয়া, খেয়ে দেয়ে হাতী হওয়া, বড় মুখ ছোট হওয়া, হাঁড়মাস কালি 
(বা ভাজ। ভাজ ) হওয়া, ছু'হাঁত এক হওয়া, পেট হওয়া, ঝক্কি পোয়াঁন, মাছের তেলে মাছ 

ভাজা, হাড়ীতে স্থান দেওয়া, মুখে খই ফোটা, ইত্যাদি । | 

(১০) 

[ক] ভাবদ্যোতক শব্ধ ও অব্যয় । সমবযস্কাদের মধ্যে বিশ্রভাঁলাঁপে কথার আগে 

হলো, আর কথার শেষে লে, লা ব্যবহার হয়। এখন এই শব্দগুলি কেবল অত্যন্ত 

অন্তর্গ সথী বা আত্মীগাগণের মধ্যেই ব্যবহার হয়। সমবয়ঙ্কাদের ভদ্র আলাপে এখন ভাই 

শবের গ্রচলন খুব দ্রুতবেগে হচ্ছে ( এটা অবশ্ঠ পুরুষের ভাষা থেকে এসেছে )। পুর্বে এই 

স্থলে বোন (বা বুন) এই শবের প্রচলন ছিল, এবং পল্লীগ্রামে এখনও আছে। 'অধিক- 

বয়স্কাকে সম্বোধন ক'র্লে দিদি বলা হয়। স্কুলের মেয়েরা তাদের শিক্ষপ্বিত্রীকে সন্বোধন বা 

উল্লেখ করতে হ'লে অমুক দির্দি বা অমুক-দি বলে। মা, ওমা বা ধন্যি হ'চ্ছে বিশ্ময্হচক 

আর আহ] অল্প বিশ্ময়জড়িত লজ্জার গ্োতক। কোঁন অমঙ্গলস্চক কথা গুনিলে মা বা 

মাতৃম্থানীয়ারা ষাট বলেন, অর্থাৎ ম! ষঠী যেন যেঠের বাঁছ। যঠঠীর দাসের অমঙ্গল দূর করেন। 

সন্তান হাচলে জীব শব বল! হয়। এই জীব শব বলার প্রথাটা খুবই প্রাচীন এবং এ কেবল 
মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না । ভারতবর্ষে আস্বাঁর অনেক আগে থেকেও আর্যদের মধ্যে 

এই প্রথা ছিল বলে বোধ হয়। কারণ যুগোষ্লীভর! হাঁচলে এখনও 21১/০15 অর্থাৎ জীবত 
বলে। প্রাচীন ভারতেও এই প্রথ! সার্বজনীন ছিল ঝলে বোধ হয় [ গর্গজাতক দেখুন ]। 

বালাই (ফার্সী শব্দ) অমঙ্গলনিষেধক অব্যয় । 

[খ) ভাবদ্যোতক বাক্যাংশ ও বাক্য। অবাক করলে! আমরি! ওহরি! কি 

গেরো! ও আমার পোড়া কপাল! কিঘেন্া! কি লজ্জা! কি হবে! মাগো মাগে! 
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দ্বণার্থক ]1 হা...*..ষে!! আমরণ! কথার ছিরি দেখ! পোঁড়ার দশ! আর কি! মরণ 

আরকি! মরিকি রূপ! [এই প্রয়োগ কাঁবোও চ'লে গিয়েছে__-*মরি কার পরশমণি 
গগনে ফলায় সোনা” ( সত্যেন্ত্রনাগ )]) বাবো কোথা! লক্ষ্মী ধন আমার! আমার মাথা 

থাঁও! সাত দোঁছাই তোমার! ইত্যাদি। 

(১১) 

পুর্ব্বেই বল! হয়েছে যে, মেয়ের! অমঙ্গলবাঁচক বা অমঙ্গল্চক শব বাঁ কণার পরিবর্তে 

অন্ত কোন ক ব্যবহার করে, কিংবা বিষয়টা ঘুরিয়ে প্রকাশ করে। অখানে কতকগুলি 
উদ্াাহব্রণ দিচ্ছি । + 

ভিখিরীকে ফিরিয়ে দিতে হ'লে বল! ভঘ়্ “চাল বাড়ন্ত”, বা 'হাত জোড়া”,_-'নেই? ব'ল্্লে 

অমঙ্গল বোঝাতে পারে। “ভাত বাঁড়ার, বাড়া এই ধাতুর প্রয়োগ এই রকমে হয়েছে । 

পাঁলিতেও এই প্রয়োগ রয়েছে -উণহভত্তং বডটেত্বা [ উচ্ছিষ্টভক্ত-জাতক ]। সধবা নারী 
হাতের বাল! চুড়ি ইতাাঁদি খুল্তে হ'লে “শিথ লানে।” (অর্থাৎ শিথিল কর] ) বলে, “খোলা 

[বললে ঠবধবা বোঝাতে পাঁরে। পল্লীগ্রামের মেয়েরা এখনও রাত্রিবেলায় “সাঁপ” “বাঘ 

ইত্যাদি না বলে ঝলেথাঁকে 'লতা', 'পোকা”। তেম্নি অনেক জায়গায় মেয়ের রাত্রিতে 

বাঁছুড়ের নাম করে না, বলে “রাতচরা” ৷ নাঁম শুন্তে পেলে নাকি বাছুড়ের মুখে য। খায় 

তাই তেতো! লাগে; জীবে দয়াপ্রস্ছুত এই প্রয়োগ । 

২. ১২ ) 

বাঙল! দেশের মেয়ের! কথায় কথায় “ছড়া” বা প্রবাদ-বাক্য ব'লে থাকে । অনেক ছড়াই 

কবিতার চরণ কলে মনে হয়। এর কারণ এই যে, মেয়েদের ভাষা! ছন্দবুল। এ 
বিষয়ে আলোচন! ক'র্তে হ'লে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দরকার। একটা উদ্দাহরণ ' দিয়ে এই প্রবন্ধের 
উপসংহার কর্ছি। এই ছড়াগুলি যে সবই খুৰ অর্বাচীন, তা" নয়। কতকগুলির ভাব 

প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে । যেমন-_ 
জামাইএর জন্যে মারে হাস, গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস, এর সঙ্গে তুলন৷ করুন-জামাব্র্থং 

শপিতস্থ সূপাদ্দেরতথুপকার কত্বম্ | পৌকিকন্তায়াঞ্জলি, দ্বিতীয় থ্ড]। 

মেয়েদের ছড়ার মধ্যে দিয়ে আমরা বাঙলার মেয়েদের মনন্তত্বের এমন একটা আভাস 

পাই, যা অন্তত্র সুছুল্গভ। বাঙলার মেয়েদের সন্কীর্ণতা--যেমন, প্রতিবেশিনীর উপর হিংস! 
আর বিদ্রুপ, বাপের ঘর থেকে সদ্যোবিচ্ছিন্ন নববধূর গ্রাতি উপেক্ষা ও ন্নেহহীনতা, সভীনের 
প্রতি হিংঅভাব, ঘরজামাই-এর উপর অশ্রদ্ধা, নববিবাহিত পুত্রের উপর মায়ের সতর্ক 

দৃষ্ট-_এই সব এই ছড়াগুলির মধ্যে থেকে ফুটে বেরোর । বাঁওলার মায়েদের যে প্নেহপ্রবণ 
সবদয়ের পরিচয় আদর! ছেলে-ভুলানে! ছড়ায় পাই ( রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রবন্ধ দেখুন ) 
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সেই মাতৃহদয়ের স্নেহধার। এগুলির মধ্যে লুগ্ত হ'য়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। যদিবা 

কোথাও তার কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাঁওয়া যায়, তো সে ফক্তনদীর মত একেবারেই 

অস্তঃসলিলা । 

অনেকগুলি ছড়ার মুধ্যে ইতিহাসের টুকৃরো থাঁক1 খুবই সম্ভবপর বলে মনে হয়। 

আর অনেকগুলির মধ্যে স্থানীয় ইতিহাস একেবারে প্রচ্ছন্ন হয়ে বায় নি; 

যেমন,_- | 

উলোর মেয়ের কুণুলী, অগ্রদ্বীপের খোপা। 

শাস্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোঁপা ॥ 
এইখানে কতকগুলি ছড়া উদাঃ্রণের মত তুলে দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার 

কঃর্ছি। 
অবাক করলে নাকের নথে। কাঁজ কি আমার কান বলাতে ॥ 

অসইরণ সইতে নারি। থাপার জলে ডুবে মরি ॥ 

আজকের নাগ তুমি, রেধে! না রেধো না। 

চা,ল চিবিয়ে খাব আমি, ভেবো না ভেবে! ন| ॥ 

আমার নাম যমুনাদাপী। পরের খেতে ভাপবাসি ॥ 

আর সওদ। যেমন "তনন খোপা-বাধা দড়ি ॥ 

উদ্ খেতে খুদ নেই নেউলে বাজার শিঙে ॥ 

একে বউ নাঁচনী তায় খেম্টাঁর বাঁজনী ॥- 

কনের ম। কনে বাখ নার, আমার মেয়েটা ভাল। 

ধান সিজানো হাড়ীর চেয়ে একটু কিছু কাল॥ 
কিবা ছেলের মুখের হাই । তবু হলুদ মাখেন নাই ॥ 
ঝি জব্দ কিলে, বউ জব্ধ শিলে 
পাড়াপড়শ্রী জব্দ'হয় চোখে আঙ্গুল দিলে ॥ 

তেলের ভাঁড়ে তেল নেইকে৷ পলাম্র মারে ঘা। 

এতদ্দেশের বউকাটি কী ছিদাম তেলির ম| | 

তোদের হলুদ মাথ। গা, তোরা রথ দেখতে যা। 

আমর হলুদ কোথা পাঁব, আমরা উল্টো রথে যাঁব ॥ 

নিতে পারি খেতে পারি, দিতে পারি না। 

ব'ল্তে পারি কইতে পারি, সইতে পারি ন1॥ 

বউ ভাঙ লে সরা, গেল পাড়া পাঁড়।। 

গিনি ভাঙ্গলে নাঁদ। ও কিছু নয় দাদা ॥ 

তাত পায় না চি'ড়ের নাগর । আমানি থেয়ে পেটটা ডাগর ॥ 
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যা ছিল আমানি পাস্ত। মায়ে বিয়ে খেনু। 

ঘর-জামাই রামের তরে ধান গুখোতে দিনু ॥ 

যার নাম ভাজ! চাল তার নাম মুড়ি। 

বার মীথায় পাক। চুল তারই নাম বুড়ী॥ ইত্যাদি 
শ্রীস্ুকুমার সেন 
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ঝগড়া আরম্ভ হয়, তখন তিনি অন্স্থ! সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই তিনি ভাইস চ্যান্সপারের 

পদ গ্রহণ করিয়াছিপেন । নামের জন্য এই পর্দগ্রহণ করেন নাই, বিংরাধ মিঠাইবার অন্ত 

করিয়াছিলেন। তিনি ইউনিভারসিটির উন্নতির জন্ঠ অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন । তিনি যে 
প্রণালী বিশ্ববিষ্ঞ!লয়ে প্রবর্তন করিয়। গিয়।ছেন, সেই প্রণালী অন্ুমারেই বর্তমানে বিশ্ববিগ্তালয়ে 

কাজ হইতেছে এবং এই প্রণালী অনুসারে কাজ হইলে ভবিষ্যতে বিশ্ববিগ্তালয়ের উন্নতি ও 
দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। তাহার বিয়েগে দেশের মার্শ অপুরণীয় ক্ষতি । 

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় এম্ এ, বি এল, মহাশয় বলিলেন, ভপেন্দ্র খুব 
গুণাবলী আমার পূর্ব পুর্ব বক্ত/রাই বলিয়াছেন। আমার আর অধিক বলিবাঁর কিছুই 
নাই | তিনি ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন, নীতিজ্ঞ ছিলেন। শৈশবে আমর৷ বহু দিন একত্রে ছিলাম, 

পরস্পরের প্রতি একট! গভীর গ্রীতি ও ভালবাস! জন্মিয়।ছিল। তীহার বিয়োগে অ।মর। অত্যন্ত 

শোকা(ভিভূত। | 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত নহাশম্প তাহার রচিত “তৃপেন্্র শ্রদ্গাঙ্জণি” শীষক একটা চতুদ্ঘশ- 

পদী কবিত। পাঠ করিলেন । 

পরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ধ অমৃতলাল বন্গু নাট্যকলা ম্রধাকর মহাশয় 

বলিলেন, হেমেন্্র বাবুর কাছে ভূপেন্দ্র বাবুর জীখনের অনেক কথা আপনার! শুনেছেন। তার 

যখন ১২১৩ বছর বয়ঘ, তখন আমি তাঁকে দেখ। বেশ মিষ্ট স্বভাব, বুদ্ধিমান; সণ্দর 

ব|লকটা। তখন ভ|বিতে পারিনি থে, এই বাণক ভবিষ্যতে অতবড় লোক হবেন। আমি 
তখন মাষ্টারী করতুন। ভুঁপেন্দ্রনাথকে সুলে পড়িয়েছি। আপনারা অবাক্ হবেন লা, আনার 

মত নোক যে, সারাঁজীবনটা বঙ্গালয় ও নটনটাতের নিয়ে কাটিয়েছে, তার হাতে আবার ছেণে 

পিলের বিগ্ভ!শিগার ভর | বাঞ্ুবিকই সে এক কাল ছিল আমার । যাক্ সেকথা । তারগঞ 

ক্রমে ভূপেন্্রনাথ নান। সুরের মধ্যে দিয়ে দেশের একজন বড় লোক হলেন। এত বড় লোক 

হলেন যে, অনেকে মনে কর্তঃ তিশি হয়ত কোন প্রদেশের গবণ র হবেন। তার সেই ক্গমতাহ 

ছিল। আর তার পরিচয় আপনার! নান। ক্ষেত্রেই পেয়েছেন । ঘরে বাহিরে তার শাসন করবার 

ক্ষমতা ছিল । ঘরের কথাই বলি, ত।দের স'সার একটা প্রক1ও ব্যাপার । অত বড় একান্ন- 

বন্তী পরিবার অ|মার ত চোখে ঠেকেনি ; বোধ হয় পাড়ার্ণ।য়েও নাই । এই একাননবস্তা সংসার 

চ|পান মাসল বাংলার বন্দ; অন্ত দেশের লোকে ইহ! ধারণাই করতে জানে না। কিন্ত 

যত দিন যাচ্ছেঃ আমরাও সেট। ভুলে বাঞ্ছি। আসল ছেড়ে যে এখন নকলে মন দিয়েছি তখন 

তাতের গড়া গায় দিয়েই শীত কাটত, এখন শাল নহিলে চলে নাঁ। বিলাতি সভ)তার খাতিরে 

অ.ম[দের এসব বেশ অভ্যাস হয়েছে। কাজেই একান্নবন্তী পরিবারের বালাই অর নাই। দেশে 

বড় একা নবন্তা পরিব|র নেই বললেই চলে। ইংরেজদের 08015 £855 আছে, তা আপনারা 

জানেন। কে।ন দিন আমাদেরও হয় ত সেই দশ। হবে। ভূপেন্দ্র বাবু তার স্সেহের গ্রভাবেঃ বুদ্ধির 
প্রভাবে এত বড় পঠ্বারটি চালিয়ে গিয়েছেন। ত।র বাড়ীর একটা হাড়ীর তত ছে।ট ছেলে 
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হতে আর্ত করে বুড়ো পন্যন্ত খেয়েছে। এ খে মানব পারে, তার কাছে আমদের £101)01)- 

0০৩ খাটতে হয়। কিন্তু আমরা 201)16100 খটিতে পারি না, একেবারেই বড় হতে চাই। 

সংস|রের বিভিন্ন প্রকৃতির ৮০।৯* জনকে নিয়ে চাঁলানর বি্া, মগ্ষ)ত্ব ও ক্ষমতা চাই! 

ভূপেন্বনীথের এ সকল গুণই সমভ|বে ছিল। এ ছাড় তিনি গ্রতিবেণাদেরও দেখতেন । তার 

উদার নীতির কথ! সকলেই শুনেছেন । কিন্ধ তার উদর যদি উদার হ'ত, তাহ'লে তিনি 

প্রকৃত উদারধন্নী হতে পারতেন ন। | তিনি পরকে খাইয়ে হড় হয়েছিলেন । ঘতীন বাবুর পিত! 
'ঠার জোষ্ঠ ভ্রতা হতেন। তিনি অনেক বিনয় ভূপেন্্রনাথের নাঁমে, উপযুক্ত ভাইয়ের নামে 

পিখে দিয়েছিলেন ছেলেদের নামে দেন নি। ভূপেন্দনাথ তাকে এই বৈষমোর কথা বলায় 

তিনি বলেছিলেন যে, যে ছেলে তোমাকে অবিশ্বাস করবে, তাকে কিছু দেওয়| 

ঘেতে পারে না। তিনি একজন প্রকৃতই উচ্চপদস্থ ছিলেন-_-অগচ বাড়ীতে তার 
আসন সকলের উচতে হলেও চকরদের সঙ্গে তার এমনি স্বন্ধ ছিল যেগআনেক সময় কে চাঁকর। 

কে মনিব তা বোঁঝা যেত না। অনেকে উচুতে উঠে বটেঃ কিন্ত কেউ উচতে উঠে 

নীচের কেউ গেলে কি ন1, তা দেখে ও তার উপায় করে। আবার কেউ উচু থেকে নীচের 

লোকের মাথায় থখু ফেলে। আমদের ভূপেন্্রনাথ প্রথম শ্রেণীর উ চুদরের লোক ছিলেন । 
'আমি মাষ্টীরী করেছিলুম ও ভূপেন্্রনাথকে পড়িয়েছিলুম । তিনি বেআমার চেরে অত বড় 

বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, স্বদেশহিতৈষী হতে পেরেছিলেন, তার জন্ত আমার গৌরব করবার ঠাই নাই । 
ভূপেন্্নাথ প্রথন যখন বিলেত যান-_-ফিরে আপার পর একদিন সকাল বেলায় আমার 

সঙ্গে দেখ! হয়_-ম।থায় মাটি ছু'য়ে আমাকে প্রণাম করেছিলেন । ভূপেন্্নাথ যে দিন স্বর্গে যান 
--পাঁড়ার এমন কোন লোক ছিল না, যাঁর চোঁথে জল পড়ে নি। 

তৎপরে সভাপতি মহ!রাজ স্তর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী বাহাদুর বলিলেন, স্বীয় ভূগ্ন্দে 

বাবুর সম্বন্ধে ' অনেক কথ! হ'ল। আজ যে সকলবক্ত! তাহার গুণকীত্তন করেছেন, তাদের 

আন্তরিক ধন্যবদ জানাচ্ছি। ভূপেন্দ্র বাবুর গুণের কথ! আপনার! সকলেই অবগত হয়েছেন । 
[তার গুণের পরিচয় দেবার এত বিষয় আছে যেঃএক একটি করে গুণে তার শেষ করা যায় ন!। 

তিনি আমার বাল,বদ্ধু ছিলেন। অমর এক পাড়ার থাকতাম । সকল বিষয়ে তার পরামর্শ 

লইতাম--তীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার পরামর্শ পেয়েছি। তার সঙ্গে রাজনৈতিক আনো ল্নের 

অনেক কথ।ই হয়েঠিল। আমি যদ্দিও গকাণ্তঠে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করতে পারি নাই, 
তথাপি তাঁর সহিত এ বিষয়ের আলোচনায় লিপ্ত থাকতাম । 0০০01] ০ 5%86এ তার 

সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে করতে ও আমাদের একত্র আন্দোলনের ফলে বর্তমানের 'বান্বনৈতিক 

শ1সননীতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । হেমেন্দ্র বাবু তার ক্ষমতার অসধারণ্ত্বের বন্ল 

পরিচয় নিয়েছেন । তিনি যেমন বালাক।লে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন,শেষ বয়স পর্য্যস্ত তিনি 

সেই ভাবেই আমাকে উপদেশ দিয়েহিলেন। এই জন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে তার নিকট বিশেষ 

রুতজ্জ। তিনি বেঁচে থাঁকৃতে কোন দিন আমাকে চিন্তা করতে হয়নি। কিন্তু উপ মৃত্যুর পর 
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প্রতিদিনই তাঁর অভ1ব বুঝতে পারছি--সাঁধাঁরণের অপেক্গ। বেণা অভাব বোধ করছি । কিন্ত 

তিনি আমদের যতই হিতকারী হোন ন--কালের হ।ত হতে কারও অব্যাহতি পাবার যো 

নাই । আজ আমর! আমাদের হৃদয়ের গভীর ছুঃখ প্রকাশ করিতে সমবেত হয়েছি । মনে হচ্ছে, 

তিনি ধেন যান নাই-__তীর প্রতিমূর্তি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন আমাদের মধোই আছেন । 

এই বলিয়। তিনি নিয়লিখিত প্রথম প্রস্ত।বটি পাঠ করিলেন) -- 
(১) “বঙ্গজননীর কৃতী সম্তান। একনি কম্মী, ন|না জনহিতকর অনুষ্ঠানের নেতৃ- 

স্থানীয়, দেশ-হিতব্রতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী, পঞ্চদশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের 

অভ্যর্থন। সমিতির সভ।পতি, মনস্বী, মাননীয় ভূপেন্রনাথ বস্তু মহোদয়ের পরলোকগমনে 

বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয় ৷ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং এই বিশেধ অধিবেশনে 

সমবেত হই তাহার জন্ত আন্তরিক শোঁক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহার শোকসন্তপ্ত 

পরিবারের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন ।” 

সকলে দ'গডায়মান হইয়। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । ততপরে তিনি নিয়লিব্তি দ্বিতীয় 

প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন, 

(২) “পরলোকগত মাননীয় তৃপেন্দ্রনাথ বনু মহাশয়ের উপযুক্ত স্থাতি যাহাতে পরিব?্ 

মন্দিরে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা! করিবার জঙ্ট পরিষদের কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতির উপর 

ভাঁর অর্পিত হউক 1” 
ততৎপরে তিনি জান।ইলেন যে, ভূপেন্্র বাবুর পরিবারবগ পরিষৎ মণ্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য 

ভূপেন্ত্রবাবুর একখানি তৈলচিজ্র পরিষৎকে দান করিবেন। 
শ্রীযুক্ত মন্সথমোহন বস্তু এম্ এ মহাশয়ের প্রপ্তাবে স্থির হইল যে, গ্রাথম প্রন্ত।বটি 

অগ্কার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তৃপেন্দ্বাপুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত 

হউক। 

রায় শ্রীযুক্ত কপানাথ দত্ত বাহীছুর সভাপতি মহ।শয়কে ধগ্ঠবাদ দিলেন। তৎপরে 

সভ।তঙ্গ হইল। 

শ্রীদ্ধারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 

সহকারী সম্পাদক । সন্ভাপতি। 

ষষ্ঠ মামিক অধিবেশন 
১৬এ মাঘ ১৩৩১, ৮ই ফেব্রুয়ারী ৯৯২৫, রবিবার, অপরাহ় ৫15 টা । 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্%, এম এ, বি এল, সভাপতি । 
আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পাঠ) ২। সাধারণ-সদশ্ত 

নির্বাচন) ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদ1তৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪ | প্রবন্ধ-পাঁঠ-- 
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অধ্য।পক মৌলবী মুহদ শহীহ্ল্লাহু এম্ এ, বি এল মহাঁশয়-লিখিত “কবি ৫সয়দ আলাওলের 
পল্মাবতী”, ৫। চিত্রশাপ|ধ্যক্ষ ও একজন সহকারী সম্পাদক পদত্যাগ করায় কার্ধ্যনির্বাহক" 

সমিতি কর্তৃক উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষদয় নির্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৬। শোক.প্রকাশ"_, ক) 

রায় ফুমুদিনীকাণ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর এম এ, (খ )রায় বিনে।দবিহাঁরী বন্থ বি এ, 
(গ) বায় কপানাথ দর বাহাছুর,। (ঘ) এশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। (ও) কবিরাজ 

কেদারনাথ কাব্যতীর্থ এবং (চ) প্রতুলচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, 

৭। বিবিধ। 

শ্রীযুক্ত মমথমোহন বঙ্গ এম্ এ মহাশয়ের প্রপ্তাবে ও শ্রীধক্ত সুরেন্দ্র রায় চৌধুরা 
নং।শয়ের সমর্থনে পরিষদের অগ্ঠতম সহকারী সভাপতি শুযুক্ত রাঁয় মতীন্দ্রনাণ চৌধুরী শ্রীক 

এম্ এ১ বি এল্ মহ।শয় সভাপতির 'অ।সন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত চতুর্থ ও পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল এবং 

এনাননীয় ভুপেন্দ্রন।থ বহু মহাশয়ের পরলোকগমনে শো।ক-প্রক।শার্থ আহত বিশেব আধি- 

বেখনের কাধ্য-বিবরণ গঠিত বলিক্স। গুহাত হইপ। 

২। ক-পরিশিষ্টে দিখিত বাক্তিগণ ঘথারীতি প্রপ্ত।বিত ও সম্থত হইলে পর সাধারণ- 

সদরূপে নিব্ব।চিত হইলেন । 

৩) খ--পরি রা পুস্তক গণি গ্রদশিত হইল এবং ত|হাদের উপহার্দ|হগণকে 

কতগ৩। জ্ঞাপন কর! হহৎ 

সম্পাদক উক্ত পি বিগ্কাডুবধণ নহাশয় বণিলেন থে, পরিধদ্দের হিতৈনী সদন্ত 

আখু্ জি! তন্দ্রন.থ বন্থ এটর্ণি মহ!শয় প্রত্যেক অবিবেশনেই পুস্তক উপহার দিয়। পরিষদের পরম 

উপকার করিম্ন। থাকেন । পুস্তকালয়ের প[ঠকগণের অভি প্রার বুঝিয়। তিনি উপনুক্ত পুস্তক ক্রয় 

করিয়। উপহার ধিয়| থ|কেন। এই জন্ত ঠিনি পরিষদের বিশে ধগ্তবাদভাজন । 

মত।পতি মহাশয় বণিলেন, আপনাপ| শুনির। সুখী হইবেন যে, পরিষদের প্রথম সভাপতি ও 

বিখাত সাহ্তাসেবক স্বগীয় রমেশচন্দ্র দ্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকরাশি হইতে ৬রমেশ বাবুর 

উপযুক্ত পুত্র শ্রীযু্গ অনয়চন্দ্র দও্ড ব্যারিষ্টার মহাশয় রমেশ-ভবনে রক্ষার অন্য পরিষদের হস্তে 

প্রায় ৮০* খান বহুমুল! গ্রন্থ দান করিয়।ছেন। গ্রন্থের তালিক: মণ্পূর্ণ হইলে অধিবেশনে উপস্থিত 

কর! হইবে। আমরা পরিধধ্র পগ হইতে শ্রীযুক্ত অজয় বাধুকে আন্তরিক ধন্যবাদ 

জ।নাইতেছি। 
৪1 সম|পাতি মহ।শয়ের অঙুরোবে আীবুক্ত নন্থনে!হন ব নহাশয় নিয়ণিখিত সদস্যগণের 

পরণোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন৮ংক্)বার কুমুদিনীকাস্ত বন্দোপাধ্যায় এন এ মহাশয় 

বাঙ্গালা শিক্ষ।বিভ!গের 'অনাতম উজ্জল 7 ছিলেন এবং তাহার বিবন় সকণেরই নিকট 
স্ুপরিচিত। 1তনি রাজস।ধী কলেজের অধান্ষ ছিলেন এবং কিছু দিনের জন্য কলেজসমূহের 
ইনদ্পেক্টব ছিনেন। (থ) পায় [বনোদবিহারী বহু বি এ_ইনি কপিকাতার কান্সহ-সম।জের 
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অন্যতম নেতৃস্থানীয় শ্যামবাজারের বিখাত ৬ নন্দল।ল বস্তু মহাশয়ের পুত্র । ৬ বিনোদ বাবু 

নান। (দশহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংগ্রি্ট ছিলেন। তিনি পরিষদের একজন পরম বন্ধু 

ছিলেন ও কখন কখনও ইহার শাখা-সাঁমতিতে থাঁকিয়। নানা উপদেশ এবং পরিষদের 

বিবিধ অনুষ্ঠানে নাহাব) করিতেন ।. ।গ) রায় কুপানাথ দন বাঁভাদ্ুর -ইনি কলিকাতার 

উত্তরাঞ্চলের অন্যতম নেতা ছিলেন | পরিষদের অধিবেশনাদিতে প্রায়ই উপস্থিত হইতেন। 

(ঘে) শশিপদ বন্দ্ো!পাধ্যায়--সেবারত শশিপদ্বাঝুর নাম সকলেই জানেন। তাহার যাহ কিছু 

ছিল,সমস্তই তিনি সাধারণের সেবার জন্ত উৎসর্গ করিয়। সন্নাসীর স্তায় জীবন যাপন করিতেন। 

“দেবালয়” তাহারই অন্ঠতম কী্তি । () কবির।জ কেদারনাথ কাবানীর্থ প রষদের প্রতি 

তাঁভার বিশেষ অনুরাগ ছিল। পরিষদের অধিবেশনে তিনি আবুবেধ শান্স সগন্ধে গবন্ধাদি 

গাঠ কর়্াছিলেন । (6) গরতুলচন্দ্র চট্রোপাধায়--ইনিও পরিনদের বিশেষ হিতৈনী ছিলেন । 
ইহাদের পরলে।কগমনে পরিষদের বিশেষ ক্ষন্তি হইয়াছে । ততপরে সকলে দণ্ডায়ম।ন হইয়! 

মৃত বাভ্ভিগণের স্মৃতির প্রতি সম্ম।ন গ্রাদশশন করিলেন | গত মহাঁন্মগণের পরিবারগণের নিকট 

পরিষদের সমবেদনাঁক্চক পর-প্রেরণ-প্রস্তাব গুহীত হইল । 

৫| মৌলবী মুহ্মদ শতীছ্ল্লাহ এম এ, ধি এল মগগাশয় উপস্থিত হতে না পারায় ঠাহার 

“কবি সৈয়দ আলা'গুলের পদ্মাবতা” নামক প্রবন্ধ সঙ্গতি মঙাশয়ের অনুরোধে ডাকার 

'অ|বছল গফুর সিদ্দিকী সাহেব পাঠ করেন । 
গ্রবন্ধ পার পর ডাকার আবুল গর সিদিকী সাহিব প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে ধথবাদ 

দিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজে বভ দিন হইতে সৈয়দ 'আলাগলের রচিত গ্রগ্তগুলি সংগহ করিতে 

ছেন এবং তাহা রচিত ৭খানি গ্রঞ্থের অবিক।ংশই সংগ্রত সার । তাহার মুল পুথিগুলি 
পাইব।র উপায় নাই। কবি আরবী অঙ্গরে রা গ্রন্থ রচন; করিয়াছিলেন । চট্টগাম- 

নিবাঁপী মৌলবী হামিদ উল্ল। সাহেব জ্রীহ|এ ৭থানি ওন্তই বঙ্গভাষাঁয় জাহির করিয়ছিলেন । 

কবির ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ ফারসী অন্দরে ওগ্তগুলি নকল করিয়াছিলেন । বটতল! 
(সে সকল অমূল্য এন রঙ্গ! করিয়াছিল। বটতল। ন। থাকিলে অনেক জিনিমই পাওয়। 

যাইত ন।। এই জন্য বটতলার নিকটে সকলেই কুতজ্ঞ। শহীছল্লাহ মাহেব যে সকল 

বটতলার পাঠ সংশোধন করিয়াছেন, তাহাই যে অভ্রান্ত সতা, তাহা, ঠিক বল! যায় ন'। যাহ! 

হউক, প্রবন্ধলেখক মহাশয় ইচ্ছ। করিয়াছেন, পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সংস্করণ হওয়! উচিত। 
তিনি নিজে এই বিসয়ে পরিশ্রম করিতে শ্বীকৃত আছেন । 

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্রাচী্য বি এ মহ!শয় বলিলেন, “সেয়ৰ আলাগলের পন্মাবনী 

খুব ভাল কাঁব্য-_ভারতচন্দ্রের লেখার সহিত তুলিত হইতে পারে । ইহার যে সংস্করণ প্রচলিত, 

তাহ! ভুলে পূর্ণ_ অনেক স্থলে অর্থ বোধ হয় ৭া। একটী ভাল সংস্করণ যে হওয়। উচিত ত, তাহা 

নিশ্চিত। পরিষদের গ্রস্থালয়ে বাঁজার-সংস্করণের এক থণ্ড আছে। কবির ন্থান্ত গ্রন্থ ভমি 

* দেখিতে পাই নাই। ইহার জন্মস্থান জাঁলালপুর। জালালপুর একট! প্রকাণ্ড পরগণা ছিল। 
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ইহ! হইতে খ।রিজ হইয়! অন্যান্ত অনেক পরগণ।র স্থষ্টি হইয়াছে । জাঁলাঁলপুরের অধিকাংশ 
ফরিদ এুর জেলায়। পূর্বে জেল।টির নাম ছিল ঢ।ক! জালালপুর। ““বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্যে” 

আ.লাওলের সময় ১৬১৮ খষ্টান্দ অনুমিত হইয়াছে । এ দিকে কিন্ত বাঁজার-সংস্করণের প্রকাশক 

১৩১৭ সালে লিখিয়।ছেন যে, তাহার পিতা গ্রস্থকারের পুত্রের নিকট কপিরাইট কিনিয়! এই 

গ্রন্থ ছাপান। এত প্রাটান কবির পুত্রের নিকট এত আধুনিক সময়ে কেমন করিয়া পুথি 
কেন। হইল, তাহা! বোঝা গেল না। এ ব্যয়ে অনুসন্ধান আবশ্তক | আবার পদ্মাবতী গ্রন্থে 

পাওয়৷ যাঁয়, কবির পিত। জালালপুরাধিপতি মজলিস ফুতুবের অম|ত্য ছিলেন । দীনেশ বাবুর 

গ্রন্থে মমসের কুতুব নাম প1ওয়৷ য|য়। এইট নাঁম তিনি কোথায় পাইলেন? কবি জালালপুর 

হইতে জলপথে রওনা হইয়। পথে হারমাদের অত্য।চ রেরর পর রোসাদির র[জসভায় পাত্র মাগন 

ঠাকুরের আ।খয় লাভ করেন। জালাঁলদুর পরগণাব নে ইতিহাস একছন সরকারী এসিষ্টান্ট 

স্টেলমে'ট অফিসার শিখিয়ছেন, হাহ|তে মজগিস কুটব বা সমসের কুউব নামক কোন 

জমিদারের নাম পাওয়া মায় না! সে এনায়েতুল ও তাহার পুত্র নুরজ্লার নাম অ|ছে। 

এই নুরুল্ল! বশোহরের বিখ্যাত ফৌজদার ভুরুল্প। বলিয়। কথিত হইয়াছেন। কিন্তু এই ছুই 

নুরুল্পা! এক কি ন1, সে বিষয়ে 'আম|র বিশেম সন্দেহ আহে । এন।য়েতুলপ। নামে এক ফৌজদার 
যশোরে ছিলেন।” 

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রাঁয় চৌধুরী মহ।খয় বলিলেন, “কবি আলাওলের পন্মাবতীর বিশুদ্ধ 
স্করণ গ্রক|শিত হওয়। নিতান্ত আবশ্যক | রঙগপুর শাখ-পরিষৎ উত্তরবঙ্গের মুসলমান কবি 

ঘোড়ীঘ।টের হায়াত মায়দের “জঙগন|ম1” গ্রন্থ উদ্ধারের অন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া কোন 

ফল পান নাই । বটতল|র সংস্করণই পাওয়া গিয়ছে। হস্তলিখিত কোন পুথি পাওয়া যায় 

নাই। অতি পূর্ষের নবাবী আমলে মুসলমানগণ বাঙ্গাল ভাষা! ও সাহিত্যের যে চর্চ! করিতেন, 

তাহা এই সকল কবির রচন! হইতে প্রকাশ পায়। তাহারা হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 

স।মপ্রস্য র্গ। করিয়। গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন ৷ বরঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ কবির কবরে স্থৃতি ফলক 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । কবির গর্ত সম্পাদনের জন্য শীখা-পরিষদের পক্ষ তইতে সাহিত্যিকগণকে 
পাহুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষতৎ এই কার্্যভাঁর হণ করিবার জন্য 

উপযুক্ত ব্যক্তি নির্দেশ করিয়া দিতে পারেন । শাখা-পরিষত সমস্ত ব্যবস্থা করিতে প্রস্তত 

আছেন। | 

অধ্যাপক প্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্ু মহাশয় বলিলেন যে, বটতলার সম্বন্ধে এই কথা 

বলিতে পার! যায় যে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের যে সকল সম্পদ্, তাহা! বটতলাই রক্ষ! করিয়া 
ও উদ্ধার করিয়। আসিয়াছে । আমর! বটতলার নিকট বিশেষ খণী। যে কয়জন প্রকাশক 

তথায় আছেন, তাহাদের এক এক জন পণ্ডিত থাকেন- তিনি প্রতি ফর্ায় কিছু কিছু করিয়! 

লইয়া প্রুফ দেখা, গ্রন্থ সম্পাদন কর৷ প্রভৃতি সমস্ত কার্ধই করেন। সেই পণ্ডিতকে অনেক 

সময় প্রকাশকের সুবিধা অনুসারে কোন কোন পুস্তকের ২৪ লাইন; অধ্যায় বা ফর্ম] বাদ 
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দিতে হয়। এই জন্য মূল পুথির স্থিত অধিকাংশ বই মিলে না। তাহারা ৮।১* হাজার 
গ্রন্থ অতি সম্ত| দরে ছাপান বলিয়া কম দাঁমে বইবিক্রয় করিতে পারেন। শ্র)যুক্ত দীনেশ 
বাবুও এই সকল গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ স্থির করিতে পারেন নাই। তা সত্বেও বটতলার নিকট 

আমর! বিশেষ কৃতজ্ঞ । 

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব বলিলেন যে, শিক্ষিত-সন্দায় বটতলার নামে যে 

নাদিক। কুঞ্িত করেন, তা! ঠিক নহে। বটতলা কত সম্তভা দরে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সম্ত। 
দরে তাহ! বিক্রয় করে, তাহার প্ররূত কারণ তাহাদের বিবেচনা! করা উচিত। 

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় ঘতীন্্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন যে, 
প্রবন্ধলেখক মহাশয় পল্ম(বতীর ভাল সংস্করণের জন্ত চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন এবং তিনি 

তজ্জন্ত পরিশ্রম করিতে সম্মত আছেন। ইহ অবশ্য স্থখের বিষয় । তিনি, মুন্শী আবছুল 

করিম সাহেব এবং ডাক্তার গকুর সাহেব, ইহার! সকলেই চেষ্টা করিলে পল্মাবতীর নৃতন শুদ্ধ 

সংস্করণ হইবে, সে ব্ষিয়ে সন্দেহ নাই । এই সঙ্গে কবির লিখিত সাতথানি গ্রস্থই প্রকাশের 

চেষ্টা হওয়া উচিত। হিন্কু মুসলমানের বিরোধ লইয়া! এত যে তর্ক।তর্কি--তাহার মুল 

হহতেছে, পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদানের অভাব ও মেলামেশার অভাব । 

বাশগালা দেশের মধিবাসীর। বাঞঙ্গালী-_তাহাদের মাতৃভাষাও বাঙ্গাপা। যদি উভয় সম্প্রদায় 

নিজ নিজ সাহিত্যের ভাল ভাল গ্রন্থ প্রচার করিয়া ভাষার পুষ্টি সাধন করেন, তবে উভয় 

সম্প্রদায়ের বিরোধের অবকাশ থাকিবে না। সাহিত্যের জাতি-বিচার নাই। সাহিত্যকে 

সাহিত্যভাবে না দেখিয়। জাতিভাবে দেখিপে ফল ভাল হইবে না। এ বিষয়ে সকলেরই 

চেষ্টা কর! উচিত। বটতল ছিল বলিয়। কত অমূণ্য রত্বরাজির সন্ধান আমর! পাইয়াছি। 

৩০।৩৫ বৎসর পুর্বে আমাকে ঠৈতগ্তচরিতামৃত গ্রন্থের বটতলার সংস্করণ পড়িতে হইয়াছিল । 

তখন উহার আন্ত ভাল সংস্করণ ছিল না। তাহার পর অবগত বু সংস্করণ বাহির হহয়াছে। 

ভক্কতিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত মহাশয় আমার অনুগজোধে অনেক ভান ভাপ গ্রন্থ সম্পাদন 

করিয়া প্রকাশ করেন। ততপরে তিনি প্রবন্ধলেখক, পাঠক ও আলোচনাকা(রগণকে 

ধন্যবাদ দিলেন। 

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের চিত্রপালাধ)ক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন 

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অন্ুস্থতাবশত;ঃ উক্ত পদ ত্যাগ করায় কার্ধ/নির্বাহক-সমিতি তাহার 

স্থলে শ্রীযুক্ত অধ্রেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যার মহাশয়কে চিত্রশালাধ্যঙ্ষ নির্বাচন করিয়াছেন এবং 

শ্রীযুক্ত তাৰাপ্রসন্ন ঘোষ বিস্তাবিনোদ এম্ এ মহাশর কলিকাতার বারে অবস্থান 

করায় সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ কৰিলে পর কার্ধযনিব্বাহক-সমিতি শযুক্ত গণপতি 

সরকার বিস্তারত্ব মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক নির্বাচন করিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে নিক্নোস্ত মন্তব) গৃহীত হইল, 

__প্ব্লীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপৃর্ব চিত্রশালাধ)ক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধায় মহাশয় 
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অদম্য উৎসাহ ও আস্তরিক যত্ব এবং পরিশ্রমের দ্বারা পরিষদের চিত্রশালার ও নান! বিভাগের 

যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্ত পরিষৎ তাহার নিকট বিশেষভাবে খণী। তিনি 

অন্থস্থতাবশতঃ পরিষদের কর্মভার ত্যাগ করায় পরিষং বিশেষ ছুঃথিত এবং পরিষৎ 

শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থন করিতেছেন যে, তিনি সত্বরে নিরাময় হউন এবং কর্দক্ষেত্রে 

যোগদান করিয়া পরিষদের এবং দেশের মেবায় আত্মনিয়োগ করুন 1” | 
শ্রীযুক্ত হুরেন্্রচন্ত্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্ঠবাদ দিলেন। তৎপরে 

সভাভঙ্গ হয়। 

শ্রীদ্ধারকানাথ মুখোপাধ্যায়. শ্লীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

ক-__পরিশিষ্ট 

প্রস্ভানিত সাশান্গণ-জদস্যগণ 

্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, সমর্থক-শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্সি, 
সদস্য--১। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ঘোষ, ১৯1২ লক্ষ্ীদত্ত লেন, কলিকাতা; প্রঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 

সৌম কবিভূষণ, সম--এ, সদ--২। শ্রিযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র বি এল্, উকীল, বল্সার, সাহাবাদ, 

প্রঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, সম এ, সদ--৩। শ্রীযুক্ত হ্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, 
বি এল্, বালী, হাওড়।) প্রঃ শ্রীযুক্ত স্ুরেন্ত্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, সমঃ এ, সদ-- 

৪। শ্রীযুক্ত স্থুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ( ক্যাণ্টাব ), বাঁর-এট-ল, ৩২ থিয়েটার রোড 

কলিকাতা; ৫। শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ দাস বি এ, এম বি, এফ আর মি এস ( এভিন), ৩৫ 

ল্যান্সডাউন রোড; প্রঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্ন পণ্ডিত, সম এঁ, সদ--৬। শ্রীযুক্ত সত্যচ্জ 

চন্দ্র, ৩৫ আহিরীটোল। গ্রীট ; প্রঃ শ্রীযুক্ত মন্মগমৌহন বস্থ এম এ, সমঃ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ 

মুখোপাধ্যায়, সদ--৭। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩ বস্থপাড়া লেন; প্রঃ শীযুক্ত 

শরৎচন্দ্র ঘোষ, সমঃ এ, সদ--৮। শ্রীধুক্ত যতীন্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫৭ রসা রোড. সাউথ 3 

৯। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মি, ১৯ কাঁলীঘাট রোড, ভবানীপুর; প্রঃ শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, 

সম শী, সদ__১* কবিরাজ শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র গোস্বামী, ১৯৮ কর্ণওয়ালিস স্ত্রী) প্রঃ শ্রীযুক্ত 
অমৃলযচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ এ, লদ--১১। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বরাট বি এ, হেড.মাষ্টার, 

বুলন্দমশহর, ইউ পি। 

খ--.পরিশিক্ট 

উপহান্রজ্ৰন্দপ প্রাপ্ত পুত 

(6)561710170100 01 1360091--1, 4/50101171508000 ২1901 07 18115 01 1398729। 

[91551051)05) 79237 2, 1২919016010) 019 /০0116115 01 009 110012) 45001515 0190 
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শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ মল্লিক--14. 1176 00155 06 5871)65 11019 7 15, 11150901901 
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08959, 28, 1105 01181006 010010509010, ২৯ । স্বাস্থ, ৩০। খাগ্ধ ও স্বাখ্, 

৩১। জ্বর, ৩২। সংক্রামক রোগ শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ বস্থু বিএ, এটণি-33, 4 
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409. 21115006100 55085001508 417 [5 01500118105 8২1 ভাগের পৃ, 

৪৩ | নব-বিধান, ৪৪ পদ্মকটা, ৪৫। ভক্তের জয় (৩য় উল্লাদ), ৪৬। নিরুপম! 

বর্ষস্থতি, ৮ম, বর্ষ, ১৩৩১ মহারাজ শ্রীযুক্ত জগাদন্দ্রনাথ রায় বাহাছুর--৪৭। নূরজাহান, 



৮৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 

শ্রীযুক্ত মতিলাল রার-_-৪৯ | শতবর্ষের বাংল! ) কাশী, যোঁগাশ্রম--৪৯। শ্রমন্তগব্দগীতার 
পঞ্ভ[গুবার ; শীযুক্ত! প্রিরঞদ। দেবী--৫০| অনাথ, ৫১। পুর্বকথ|, ৫২। তার-চরিত, 

৫৩। অশোক; শ্রীুক্ত অক্ষয়কুম।র গোম্বামী--৫৪ | জনরশ্; শ্রীযুক্ত কমলকান্ত দালাল-_ 

৫৫। পুরাতন পঞ্রিক ১৩২৫, ৫৬। এী--১৩২৬, ৫৭। অ--১৩২৭) শ্রাধুক্ত হুটুগোপাঁণ 

ভট্টাচার্যয-_৫৮। ধর্শা্্টান ; শ্রীযুক্ত ডাঃ রাজেন্ত্রলাল স্ুর--৫৯। হোমিওপ্যাথিক 

চিকিৎসারত্ব, ৬*। কাশরোগ নিরূপণতত্ব,র ৬১। চিকিৎ্স-সার ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যার--৬২। নিরুপম বর্ষস্থৃতি, ৮ম বর্ষ, ১৩৩১) শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় তষ্ট-_ 

৬৩। শ্রাশ্রীনিত্যানন্মমহিমা কীর্তন (১ম খণ্ড), ৬৪। ত্র, ৬৫, ব্রহ্ম ভট্ট পরিচয় 

(১ম ভাগ), ৬১। এ (২য় ভাগ) ৬৭। এড়ি রেশম; শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ 

গাহ| এম এ, বি এল, পিএচ ডি, *৮। কীধ্ডিলত। (বিদ্যাপতি ); শ্রীযুক্ত শ্িতীন্ত্রনাথ 
ঠাকুর তত্বনিধি বি এ--৬+। গ্রগাতী, ৭০। জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি ; শ্রীনুক্ত প্রভাসচন্্ 

বন্দ্যোপাধ্যায়--৭১। পাওতাণী ভাষ!। শ্রীধুক্ষ গণপাত সরকার বিগ্ারত্র--৭১। রস- 

নিঝর; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম এ-৭৩। আযুর্কেদপংহিত। 

( পুর্বথণ্ড, ১ ভাগ), ৭91 'প্রত্যক্ষশারীরম্ (২য় ভাগ ), ৭৫। সংস্ষিপ্ত স্বাস্থ্যচিকি ৎদ। 

ব1 আমুর্ষেবদীয় মুষ্টিযোগসংগ্র€ ; শ্রীযুক্ত পূর্ণ5ন্্র দে উত্ভটনাগর বি এ--৭৬। চাণক্যক্্লোক। 

চারুপাঠ (১ম ভাগ ),৭৮। সরল.সংস্কতপাঠ (১ম ভাগ), ৭৯। এ (২য় ভাগ )৮০। 

মোহ-মুদগর ও মোহ-কুঠার, ৮১। খজুপাঠম্ € ১ম ভাগ), ৮৯। পদ্যপাঠম্ ( ১মভাগ), 

৮৩। এ (দ্বিতীয় ভাগ )। 

নবম বিশেষ অধিবেশন 

২৯এ মাঘ ১৩৩১১ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, বুধবার, অপরাহ্ ৬টা। 

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী। এম এ, পিএচ. ভি_-দভাপতি। 

আলোচ্য বিষপন-_- 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ 'এ মহাশয় কর্তৃক “ঞ্যোতিষিক বার্ড”, 

নামক প্রবন্ধ পাঠ। 

শ্ীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্ঠ এম্ এ, বি এল মহাপরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত 
গণপতি সরকার বিস্তারত্ব মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ 

পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পি-এচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

সভাপতি মহাশক্, রিপন কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীবুক্ত শ্ুরেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে তাহার লিখিত “জ্যোতিধিক বার্তা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে 

অনুরোধ করিলে গ্রবন্ধ-লেখ ক মহাশয় তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 



জম বিশেষ | কাধ্য-ববরণ ৮৫ 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্যারত্ব মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের বিজ্ঞান-শাখর অন্তর্গত 

“জ্যোতিষ-প্রণাথ।” শামে এক সমিতি আছে । ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ আলোচনার ঞন)ই 

এই প্রশাখা-নমিতি স্থাপিত হইয়াছে । জ্যোতিবশাস্ব সম্বন্ধে সাধারণে যাহাতে জ্ঞান জাভ 

করিতে পারে, তাহার জন্য এই প্রশাখা-পধিতির আয়োজনে এইরূপ বঞ্চত| বৎসরে ৩। দিন 

হইবে, অগ্য তাহার স্চনা মাত্র। অগ্তকার প্রবন্ধলেখক মগ্গাশয় তাহার অধ।াপক। তিশি 

আজ শাস্ব আলোঢন! করেন নাই, কেবল ফণিত জ্যাত্তিষের পরার কত দূর, তাহাই এখানে 

দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মান । আশা কর! বায় মে, তিনি জন্গাহ করিয়া ক্রমশঃ এই 

বিষয়ে পরিষরের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। 

ভীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,-- আমি ৩০1৩২ 
বৎনর পর্বে ফণিত জ্যোতিষের আলোচনা করিতাম ; এক্ষণে আলোচনার অভাবে তাহার 

কিছুই স্মরণ নাই। আমাদের দেশে ফলিত জ্োতিনের কা লোকে শিববাক্যের মত 

মানিয়া চগে। ন্বগাঁয় স্তর আশ্ততোষ চৌধুরী এবং শ্বাঁয় স্যর মান্ডাহান মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নিকট ফগ্লিত-জ্যাতিষের গণনা-সাফলোর অনেক কথা শুনিযাছি। আমাদের 

বাড়ীতেও ফলিত-জ্যোতিষের মতে গণনার আশ্চর্য্য ফলের বিষর অবগত আছি । শনিধণা 
ঠাকুরের বিষয় আপনার বোধ হয়, অনেকে অবগত আছেন। তীহারা দৈনন্দিন ঘটনা 

গণন! করিতেন । আামার মধ্যম জোষ্ঠতাত মহাশয় নিঃসন্তান ছিলেন। সই সম আমার 

এক খুল্লতাত-পত্বীর সন্তান সম্ভাবনা! হইলে জ্যেষ্টতাত মহাশয়, বাণীর গ্রণিদ্ধ শনিধর! 

ঠাকুরকে (যিনি 'মামাদের বাটার পারিবারিক জ্যোতিষী ছিলেন ) ডাকাইয়৷ খুল্প তীত- 
পত্থীর গর্ভে কি সন্তান হইবে, তাহা গণনা করিতে বলেন। খুল্পতাত মহীশয় যেমন 
বদান্ত, তেমনই প্রচণ্ড প্রতাপশালী লোক ছিলেন। জোষ্ঠতাত মহাশয়ের উত্সাহ দেখিয়া, 
শনিধর! ঠাকুর গণনার প্রকৃত ফল জ্ঞাপন করিলে তাহার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িবেন, 'এই আশঙ্কায় 

বলিলেন যে, তাখার গণনার ফল তিনি কাগজে লিখিয়া দিবেন, সন্তান হহলে পর তাহা! যেন 

পাঠ কর! হয়__পূর্বে যেন কদাচ এ কাগজ কেহ না দেখেন, এবং ঘাইবার সময় তাহার 

মনস্তষ্টির জন্য বলিয়া গেলেন যে, তাহার পুত্র সন্তান হইবে । বিদায় গ্রহণ কারয়া শনিধর! 

ঠাকুর চলিঞ্! যাইবার কিছুদিন পরে খুল্লতাত মহাশয়ের এক কন্যা "সন্তান হইল। সকলেই 

পুত্র কামনা! করিতেছিলেন, কিন্তু বস্ততঃ কন্য! সন্তান হওয়ার তীহারা অত্যন্ত দুঃখিত হহলেন। 

জ্য১ত।ত মহাশয় তখনই শনিধর! ঠাকুরকে ডাকাইয়! পাঠাইপেন এবং তাহাকে গ্রবঞ্চন। 

করিয়৷ ধিদায় লওয়ার জন্য তাহাকে তিরঙ্কার করিবেন স্থির করিলেন। কাপিতে কাপিতে 

শনিধরা ঠাকুর উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে তিরক্কার করার পর উক্ত ঠাকুর তাহার লিখিত 

সেই কাগজ আনিরা পাঠ করিতে বলিলেন। কাগজ পাঠে জান! গেল যে, ঠাকুর ঠিকই 

লিখিয়াছিলেন। তখন ল্যেষ্ঠতাত মহাশয় তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিয়াছিন্ন। 

এইরূপ ঘটন! -ও কোষ্ঠি বিচার সম্বন্ধে জ্যোতিষিক গণনার প্রথ| এ দেশে চলিত ছিল এবং 
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আছে। পঞ্জিকা ব্যতীত ব্যাপকভাবে এ দেশে জ্োতিষিক গণন! হইবার কথ! আমার 

জান! নাই। প্রবন্ধ শুনি আমাদের আরও কুতু€ল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি যে সকল 
362051105 দিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চর্যাজনক। তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া! বিষ্টি ভিন 

ভিন্ন তাগে বিভক্ত করিয়া "রও বিস্তৃত ভাবে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তবে বিশেষ উপকার হয়। 

ফলিত জে]োতিষ গণন! বিজ্ঞান-সম্মত হইলে পাশ্চাত্য দেশের টলেগি প্রভৃতির গণন! ও 

আমাদের ফলিত জ্যোতিষের গণনায় পৃথক্ পৃথক ফল হওয়ার সম্ভ।বন! নাই। উভয় গণনার 

0110011৩ এর পার্থক্য থাকিলে কখনই ফপিত-জ্যোতিযকে বিজ্ঞান-দম্মত বলা চলে ন|। 

এ অবস্থায় উভয় দেশের গণনার মূল স্ত্রগুলি তুপনায় সমালোচিত হওয়া প্রয়োজনীয় । 
প্রবন্থলেখক মহাশয় তাথা করেন নাই। আশা কার, ভিনি প্রবন্ধাত্তরে আমাদের এ বিষয় 
সন্বদ্ধে শুনাইবেন। কবিরাজগণ বলিয়। থাকেন, অমুক তিথিতে অমুক নক্ষত্রে অমুক দিকের 

মূল তুলিলে তাহার ভৈযঙ্যগুণ শান্ত্রমতে অব্যর্থ হইবেই। শ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব মর্বভূতে 

বিস্তমান। তাহ! বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে । এই বলিয়া 

তিনি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্তবাদ দিলেন। | 

ততৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়্কে ধন্তবাদ দিয়। বলিলেন, প্রবন্ধলেখক 

মহাশয় একজন বৈজ্ঞানিক। তিনি যাহ। বলিবেন, তাহা আজগুবি নহে-_নিজে রীতিমত 

পরিশ্রম করিয়া গ্রহগণের ফল সম্বন্ধে যে সকল 99150105 লইয়াঞ্েন, তৎসন্বন্ধে যে সকল 

নিজের মত প্রকাশ করিলেন, তাহ! প্রণিধানযোগ্য । ফলিত-ল্্যোত্তিষ এখনও বিজ্ঞান-সম্মত 

বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু যাহা দেখ! যায় না, তাহার মধ্যে যে সত্য নাই, তাহা 

বিজ্ঞান বলে না। ফপিত-জ্যোতিষ যদি সত্য হয়, তবে অবশ্তই তাহা বিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য 

হইবে। কিন্তু এখনও তাহ! হয় নাই। গ্রহনক্ষত্রের গ্রভাবে দৈনন্দিন ঘটনা যেকি ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা বল! খুব শক্ত কথ। এ বিষয়ে রীতিমত পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান দরকার। 

গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখিপনা সে দিনকার জাপানের ভূমিকষ্পের কথা জ্যোতিষিগণ যদি পুর্বে 

জানাইতেন, তবে অনেক জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পাইত। গশিত-জ্যোতিষের কথা গণন। 

করিয়া বলা যার--উহা! বিজ্ঞঞন। ফলিত-প্োতিষ ফেলিয়! দিবার জিনিষ নহে। পরিধদের 

এই জ্যোতিষ-গ্রশাখার উদ্দে্ সং। ২৪ জনের গবেষণার কাজ নহে । বছ বিশেষজ্ঞের 

রীতিমত আলোচনা! কর! দরকার । আঁমরা আশ! করি, এই আলোচনায় প্রকৃত সত্য অবশ্তই 
আবিষ্কৃত হইবে। তখন মানবজাতির পরম উপকার হইবে । আমি বর্তমান বর্ষে পরিষদের 

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি । বিজ্ঞানের বিশেষজগণকে ধরিয়। ধরিয়। বাঙ্গালায় প্রবন্ধ 

লেখাইবার চেষ্। করিব এবং বন্ধুবান্ধবদের 'এখানে লহয়৷ আমিব। বিজ্ঞান-শাখার উন্নতির 

জন্ত বিশেষ চেষ্ট। কৰিব। 

শীযুক্ত খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহীশগ্ন, সভাপতি মহাশয়কে এবং প্রাবন্ধ- 

লেখক শ্রীযুক্ত সুরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশরকে ধন্তবাদ দিয়া বলিহলন, আজ এই 
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বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠের দিনে আমরা বৈজ্ঞানিক সভাপতি পাইয়াছি। ফলিত-জ্যোতিষের 

আলোচনা ৩৪ জন বিশেষজ্ঞের কাজ নহে। ইহা বিজ্ঞানসম্মত কি না, প্রমাণ করিতে 

রীতিমত পর্যাবেক্ষণ আবশ্তক | প্রবন্ধালেখক মহাশয় যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ) জ্যোতিষের 

তুলনামূলক আলোচনা করিবার ব্যবস্থা ধরেন, তবে পরিষদের বিশেষ উপকার হয়। 

তৎপরে সভাভঙ্গ হয়। র 

ভীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচুণীলাল বস্তু 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

সণ্তম মাসিক অধিবেশন 

৩রা ফান্তুন ১৩৩১, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, রবিবার, সন্ধ্যা ৬ট[। 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল্-_সভাপতি । 

আলোচা বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্যযবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত নির্বাচন, 

৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন, ৪ | চিত্র-প্রতিষ্ঠা--পরিষদের 

পরমহিতৈষী ও ইহার ভূতপূর্বব কোধাধ্যক্ষ স্বীয় রাজ! মণীন্দ্রচন্্র সিংহ এমবি ই বাহাছরের 
চিত্র, ৫1 প্রবন্ধ-পাঠ_-স্রীসূক্ত সতীশচন্ত্র ঝ্ায় এম্ এ মহাশয়ের “হিন্দীসাহিত্যে বিহবারীপালের 
সতসঈ” শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ । 

: সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় ভাক্তার আবছুল গফুর সিদ্দিকী 
সাহেবের প্রস্তাবে ও শ্রীমূক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্সি মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত 

রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

গত অধিবেশনগুলির কাঁ্ধ্যবিবরপ পাঠকালে অন্তম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় 

যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্চ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ৰাবু তাহাকে 
সভাপতির আসন ছাড়িয়া দিলেন । 

১। স্ব্গীয়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাঁসী মহোঁদরার পরলোকগমনে শোঁক প্রকাশার্থ আহত 

বিশেষ অধিবেশনের কার্য/বিবরণে কোন শোক-প্রস্তাব লিপিবদ্ধ ন! হওয়ায় উহার আলোচনা 

স্থগিত রহিল এবং ষষ্ঠ মাসিক অধিবশনের কার্যযবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ বথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 

সাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন। 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উহাদের উপহ্থারদাতৃগণকে 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ফর! হইল। 



৮৮. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের . [ ৩১শ বর্ষের 

৪। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় এম্ এ মহাশয় উপস্থিত হইতে ন! পারায় 
সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভৃবণ মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশ 

বাবুর “হিন্দীদাহিত্যে বিহারীপালের সতসঙ্গ * নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন 

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইবার পুর্বে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব 
এমএ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত যতীক্ত্রবাবু তাহাকে সভাপতির আদন ছাড়িয়। 

দিলেন। 

প্রধন্ঈপাঠের পর ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রণন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশবাবুকে 

ধন্যবাদ দিঞ| বলিলেন, বিহারীলালের “মৎসঈ”, গ্রন্থের নাম এই প্রথম শুনিলাম। হিন্দী- 
ভাঁষাভাষিগণ যেমন বিহারীলালের কাছে এই অমূল্য গ্রস্থের জন্ত খণী, আমরাও তেমনি 
যুক্ত সতীখবাবুর কাছে খণী। থেহেতু তিনি আজ আমাদের নিকট “সৎসঈ” গ্রন্থের ষে সকল 

আলোচন! শুনাইলেন, তাহ। প্রকৃতই উপভোগ্য । 

অধ্যাপক শ্রীপুক্ত স্থনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট, মহাঁশয় বলিলেন, 

প্রবন্ধলেখক শ্রযুক্ত সতীশবাবু সংস্কৃত ও বাঙ্গাল অলঙ্কারশান্ত্রে, বিশেষত: প্রাচীন 

পদাবলীসাহিত্যে ও রসসাহিত্যে পণ্তিত। তাহার পদকল্পতরু সম্পাদনে তাহার প্রগাঢ় 

পাণ্ডিত্যের ও সাহিঠ্যবোধের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে অব্য আমরা 

নৃতন কথা কিছু শুনিলাম না। বিহারীলালের “সতসঈ” হিন্দী কাব্যভাগ্ারের এক শ্রেষ্ঠ র্বু। 
সতীশবাবুর শ্টায় গুণী যে ইহাতে আকুষ্ট হইবেন, তাহাতে আশ্্য্য কিছুই নাই। “সতসঈ” 

পুরাণ! ব্রভাষাতে লেখা, ইহার ভাঁষা ছুবহ। ভাষা-সঙ্কটের কারণে, উপযুক্ত টাকার অভাবে 

সতীশবাবু বহুদিন ধরিয়। ইহার রস আস্বাদন করিতে পারেন নাই। পরে গুভুদয়ান পাড়ের 

টাকার সাহাযে; বহন পরিমাণে তিনি ইহা অধিকার করিতে সক্ষম হন। অবশেষে শ্রীযুক্ত 
পল্মুসিংহ শম্দদীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার সাহায্যে সতীশবাঁবু “মতসঈ”র কবিতাবলীর পূর্ণ 
রস উপভোগ করিতে সমর্থ হন। এই সকল কথ! তিনি সবিস্তারে তাহার প্রবন্ধে আমাদের 

জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ হিন্দী রসসািত্যের একজন বড় সমালোচক পণ্ডিত। 

বিহারীলালের কবিত! হইতে অনেক ষথার্থ ব্যাখ্য! দিয়াছেন, আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত সতীশবাবুর স্তায় পণ্ডিতই এইরূপ পণ্ডিতের উপযুক্ত নৃতন তথা আবিষ্কার করিয়াছেন, 

সমঝদার শ্রীযুক্ত সতীশবাবু পদ্মসিংহের আলোচন! পড়িয়া! আনন্দের আতিশধ্যবশে এই 

প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, বাঙ্গালায় বিহারীলাঁলের কবিতার আলোচন! যাহাতে হয়, তদ্ধিষয়ে ইচ্ছা 

প্রকাশ করিয়াছেন। “হিন্দী নবরত্মমালা” গ্রন্থে কাব্য সমালোচনায় বিহারীলালকে উঁচু 

স্থান দেওয়া হইয়াছে । “নবরত্বমাল!' গ্রন্থের রচয়িতৃত্রয় মিশ্রত্রাতগণের মতে বিহবারীলাল 

হিন্দীর শ্রেষ্ঠ নয়জন লেখকের মধ্যে অন্ততম । অন্ত হিন্দী সমালোচকেরও এই মত। কিন্ত 
তথাপি বিহারীলালের কাব্যের চচ্চ1 বাঙ্গাল! ভাষায় হয়.নাই বলিলেই চলে। তাহার 

কারণ এই যে, সাধারণ বাঙ্গ।লীর হিন্দী ভাষা ও তাহার আনুষঙ্গিক ভাষার জ্ঞান অল্প। 



৭ম মাসিক ] কার্যয-বিবরণ ৮৯ 

“হিন্দীসাহিত্য'” বলিলে ৪81৫টা ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সাহিত্য বুঝায়; এক গগ্যসাহিত্যের ভাষা 

দিল্লী, মীরাট অঞ্চলে প্রচলিত .''খড়ীবোণী'” আছে, তত্ভিন্ন মথুরা অঞ্চলের “ব্রজভাঁষা” 

আছে, বুন্দেলখণ্ডের “বুন্দেলী” আছে, রাজস্থানের নানা “বাঞগগ্থানী” ভাঁষাভেদ আছে, 

কোশলের “বৈসবাড়ী” ভাষ ( তুলসীদ(স যাহ! প্রয়োগ করিয়াছেন ), তাহা! আছে, তা ছাড়া 

আবার কাশী অঞ্চলের “তোজপুরিয়া” আছে; প্রাচীন হিন্দীসাহিত্য বলিলে ঠিন্ন.গকারের 
ব্যাকরণওয়ালা ভাষার সাহিত্য সমস্তই বুঝায়। সই সকল ভাষা আয়ত্ত করিলে তবে 

“হিন্দীসাহিত্যের” পূরা রস পাওয়া যার । 
কিন্তু তাহ! সত্তেও বাঙ্গালা দেশে যে হিন্দীসাহিতোর কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বই বা কবির আদর 

হয় নাই, এ কথ! বলিতে পারা যায় না। হিন্দী গগ্ঠদাহিত্যের আলোচনায় গোড়া হইতেই 

বাঙ্গালীর কিছু পরিমাণে হাত আছে। ফোর্ট উইপিয়াম কলেজের যুগে হিন্দী “বেতাল 

পচীসী” তারিনীচরণ মিত্র মহাশগ সম্পাদন করেন। ব্রজভাষায় লেখা লল্লুলালএণাত “রাজনীতি” 
গ্রন্থের ভাল সংস্করণ, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবীরের দোহার মূল হিন্দী বাঙ্গাল! 

অক্ষরে বাঙ্গালা অনুবাদ ও টীকার সহিত গত ১৯ শতকের মাঝামাঝি প্রকাশিত হহইয়াছিণ, 

এই বই এখন দুশ্রাপ্য। তুলপীদাসের রামাক্সণের অন্ততঃ তিনটা ভিন্ন ভিন্ন বাঙ্গালা অনুবাদ 
আছে। কিছুকাল হইল, বাঙ্গাল! অক্গরে মূলের সহি পদ্ান্গবাঁদ পুরুলিয়া! হইতে শ্রীযুক্ত মদন- 

মোহন চৌধুরী মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। শান্তি-নিকেতনের শীযুক্ত ক্ষিতিমোহন 

সেনের সঙ্কলিত “কবীর” শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদরের বস্ত। এই সংগ্চরণ হইতে নির্বাচিত 

১০টী কবিত। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা ইংরেজীতে অনুদিত হইয়! সভ্যজগতে কবীরের বাণী 

প্রচারের সাহাযা করিয়াছে । শ্তরীষক্ত ক্িতিমোহন সেন প্রমুখ বাঙ্গালা লেখকের দ্বারা হিন্দীর 

শ্রেষ্ঠ কবি ও সম্তদের বাণীর আলোচনা! বাঙ্গালা মাপিক পঞ্জে প্রারই দেখা যায়। নানক, দাছ, 

কবীর, রইদাঁস, মীরা, তুলসীদাস, স্রদাস--ইঠারা ত বাঙ্গালী পাঠকের কাছে স্থপরিচিত। 

ভূষণ, বিহারীলাল, মালিক মুহম্মদ জায়নী-- ইহারা অপরিচিত নহেন। বহৃপুর্বেবে খুব 

সম্ভব “পুণ্য* পত্রিকায় বিহারীলালের “সতসঈ” মূল বাঙ্গালা অঙ্গরে টাকা ও বঙ্গানুবাদ 

সমেত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্ত বোধ হস্স সম্পূর্ণ হয় নাই। ছইখানি 
হিন্দী বইয়ের অনুবাদ বাঙ্গাল! ভাষার শ্রেষ্ট গ্রন্থ-..আলাওলের ''পদ্মাবতী” ৪ “ভক্তমাল”। 

সুতরাং হিন্দীর বিরাট সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীকে ঠিক উদাসীন বল! চলে নাঁ। তবে 

বাঙ্গালী হিন্দীসাহিত্যের যে দিকে আকুষ্ট হইয়াছিল, সেট! পণ্ডিতী, সংস্কতনবীশ লেখকের 

কাব্যে নয়। প্রাচীন হিন্দীসাহিত্যে ছুইটী ধার! দেখ। যান্ন। এক সংস্কত সাহিত্যের 

সংস্কৃত অলঙ্কারের দ্বার1 অনুপ্রাণিত কাব্যসাহিত্য, এই জিনিসটা অনেক সময়ে খুবই সুন্দর, 
খুবই মনোহর, খুবই পাগ্ডিতোর পরিচায়ক; কিন্তু ইহার যেন প্রাণ নাই-_ইহা। সংস্কতের 

পিইপেষণ মাত্র । অবশ্ত এ বিষয়ে রূুচিভেদ আছে। দ্বিতীয় ধারাটাই হইতেছে হিন্দী- 
সাহিত্যের নিজস্ব ধারা- জনসাধারণের স্থা্ লাহিতা, কাব্য, গাঁন ইত্যাদি লইয়া; রামানন্দ, 

১২ 



৯০. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 

কবীর, রইদাস, দাদু, নাঁনক প্রভৃতিদের লেখা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। ইহাতে চটক 

নাই, প্রাণ আছে; বিদ্তাবত্তাঁয়, সংস্কচ অলঙ্কারের ছটার ইহা! আমাদের চমকাইয়া দেয় না, 

কিন্তু প্রাণে শাস্তি আনে, অপূর্ব অনুভতিরসে মনপ্রাণ পূর্ণ করিয়া দেয়। এই সাহিত্যই 

খালি ভারতের নয়--সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য-কাননে অপুর্ব শোভা-সৌরভময় পুষ্প। 

বিহারীলালের কবিতা বুঝিতে হইলে তাহার ভাষার সঙ্রে লড়াই করিতে হইবে-- 
তাহা হইতে রস নিষ্কাশন করিতে হইলে সংস্কৃত হইতে আহত যন্ত্র-পাতির সাহায্য লইতে 

হইবে। পণ্ডিত বা বিদ্জ্জন ছাড় আর কেহ অব্ুট। করিতে রাঙ্ী হইবেন না। সাধারণ 

লোকে আজকাল বড় একটা রস-দাঁহিতোর নিয়মিত অলঙ্কারের ধার ধারে না। বাঙ্গাল 

ভাষার বৈষ্ণব-দাহিতা, অশঙ্কারশাস্ত্রেঃ অনুমোদিত পথ ধরিয়া কয়জনই বা অনুশীলন 

করিতে প্রস্তৃত। তাই বলিয়া এই অলঙ্কারশাস্ত্রের ডিভরে ঘে দার্শনিক চিস্তাপদ্ধতি আছে, 

তাহা ফেলিয়! দিবার জিনিস নয়। আমাদের সৌডাগোর বিষয় যে, আমাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
সতীশ বাবুর মত পণ্ডিত আছেন, খধাহারা এক রকম সমস্ত জাতির পক্ষ হইতে ইহার 
আলোচনায়, উদ্ধারে ও প্রচারে ব্যাপুত আছেন । ূ 

বছর পাঁচেক হইল, বিহবারীর 'সংসঈ'খানি আগাগোড়া প্রভুদয়াল গড়ের টীকার 

সাহায্যে পড়িয়াছিলাম--ভাষাতত্বের দিক্ হইতে, সাহিত্য-রসাম্বাদটা তখন গৌণ ব্যাপার 

হ্থিল। বিহারীলাল “ইল” প্রত্যয়াস্ত বিশেষণ কয়বার ব্যবহার করিয়াছেন, “ড,ল"্র 

দলে তিনি “র” কতবার ব্যবহার করিয়াছেন- এইরূপ বিষয়ই মুখা অন্ুসন্ধেয় ছিল৷ 

কিন্তু তাই বলিয়! কাব্যের সৌরভ গ্রবেশ করিতে যাহাতে না পারে, সেই উদ্দেশ্তে মনের 

রস গ্রহণের পথ রুদ্ধ করি নাই। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিব, বিহরীলালের কবিতা আমায় 

আকৃষ্ট করে নাই। এবিষয়ে খুব খোলা মন লইয়া বিহারীলাল পড়িতে আরম্ভ করি; 

গ্রীয়াসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আগেই পড়িয়াছিলাম। বিহবারীলাল সরল নহেন, তিনি 

জটিল; তাহার কবিতায় গভীর ভাব পাই নাই, শব্দের মার-প্যাচ, নানাপ্রকায় ভাবের 
কসরত লইয়াই বেশীর ভাগ তাহার কারবার; ইংরেজীতে যাহাকে ০০7০616 বলে, তাহীর 

্রাচূ্ধ্য বেশী। অপ্রত্যাশিত অর্থ আমাদের আশ্চর্য্য করিয়া! দেয়। কবির স্তায় টীকা 
কারেরও বাহাছরী ইহাতে আছে। শ্রীযুক্ত পদ্সফ্ংহ শর্মা দেখাইয়াছেন যে, “সতসঈ,»- 

এর প্রথম দোহাটীর ছয় রকম বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে। রসিক ও শাব্িক পণ্ডিতের 
পক্ষে, বিশেষজ্ঞের পক্ষে ইহা উপভোগ্য বটে ; কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে "পণ্ডিতে পত্ডিতে 

বিচার, মূর্ধে লাগে ধন্ধ |” 
বিহারীলাল মোগল বাদসাহের সময় জীবিত ছিলেন-- এই জন্ত সৌন্দর্য্য ও চাকৃচিক্য 

তাহার কাব্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। মোগল-দরবারের ফারসী কবিতার ছাপও বিহারীলালের 

উপর আছে। এই যুগে যদিও স্থরদাস ও তুলসীদাস জীবিত ছিলেন, তথাপি তাহাদের 
কাবো ও কবীরের রচনায় কোনরূপ মাঁরপাণচ নাহ, তীহাদের সকল গতীর ভাব বুঝিতে 
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আমাদের কও হয় না। এই সব কারণে বোধ হয়, সাধারণের কাছে বিহারীলাপের আদর 

তেমন হওয়া! সম্ভব নয়। বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে এহইনপ কুত্রিমষতার অলঙ্কার-মগ্ডিত 

সাহিত্যের স্থানও খুব উচ্চে নয়। বাঙ্গাল দেশে মেঘদুত, গাতগোখিন্দের আদর আছে। 

হালের সপ্তশতীও অনেকে পড়েন,--বিহারালালের আদর হয় নাই বলিয়া হুঃখ করিবার 

কিছু নাই । বরং হিন্দীপাহিত্যের শেষ্ট রত্ু -কবার, দাদ, মীরা, তুলসী, নানক--ইহার্দের 

আমরা মাথ। পাতিয়া লইয়া আপনার করিতে পািয়াছি বলিয়া আমাদের আনন্দের ধথেই 

কারণ আছে। যাহ হউক, প্রবন্ধকাঁর মহাশয় এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, 

তিনি আমাদের বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র ।” 

ততৎপরে সভাপতি মহাশপ্ধ বলিপেন১--ণআ:ম ঘটনাচক্রে বিলম্বে আসিয়। পড়িয়াছি 

বলিয়া সম্পূর্ণ প্রবন্ধ শুনিবার স্থযোগ পাহ নাত । তবে শ্রাধুক্ত স্বনীতিবাবু যে সকল আলোচনা 

করিলেন, তাহাতে অনেক জ্ঞানলা5 হইল । শ্রাবৃক্ত সতীশবাবু এই প্রবন্ধ লিখিয়া এই 

আলোচনার ম্থযোগ দিয়াছেন--তজ্জগ্ত তাহাকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। বাঙ্গালা দেশে 

হিন্দীর চচ্চ1 ও প্রচার হওয়া উচিত । হিন্দীকে ভারতের রাষ্রভাষা করিবার চেষ্টা হইতেছে, 

তাহা অবশ্ত ভাল; কিন্ধ তাহার জন্ত বাঙ্গালা 'ভাষ! ত্যাগ করিবার কোন সঙ্কর্প উপস্থিত 

হইলে আমর! বাঙ্গাল! ত ছাড়িবই না এবং হিন্দীও গ্রহণ করিব না। বহু পূর্বে তুলসীদাসের 

হিন্দী রচনা অতি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি; উহা! সুন্দর। “সতগঈ” গ্রন্থের বাঙ্গালা 

সংস্করণ হইলে দেশের সম্পদ বাড়িবে বলিম্া বোধ হয় 1৮ 

৫ | সম্প/দক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভুষণ মহাশয় কার্যযনির্দাহক-সমিতি কর্তৃক 
অনুমোদিত বর্তমান বর্ষের সংশোধিত মানুমানিক আয়-বায়শবিবরণ পাঠ করিলেন। 

শ৩। সভাপতি মহাশয়, পরলোক্গতঠত রাজ! মণান্দ্রচন্্র সিংহ এম বি ই বাহাছুরের চিত্র- 

প্রতিষ্ঠা করিবার পুর্বে শ্াবুক্ত বায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে স্বগাঁয় রাজার বিষয়ে কিছু 

বলিতে অনুরোধ করিলে শ্রাযুক্ত যতীক্্রবাবু বলিলেন,_-“রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বয়সে আমার কনিষ্ট 

ছিলেন। তাহাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল! তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার 
পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ। তিনি অন্নবয়স্ক হলেও মেধাবী, পরিশ্রমী, নান! সদনুষ্ঠানের 

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, [বশেষভাবে আমাদের পরিষদের ও কায়স্থ-সভার পরমহিতৈষী ছিলেন । 

তাহার সহিত নান। সুত্রে ঘনিষ্টগাবে পরিচিত হইবার স্থফোগ হইয়াছিল। পরিষদের জন্ত 

তাহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। কায়স্থ-সভার উন্নতির জন্ত তিনি জীবন 

উৎসর্গ করিফ়াছিলেন। তাহার অভাবে আমাদের যে কত ন্গতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না) 

বিশেষতঃ তাহার পল্লীর অনেককে তিনি সাহাধ্য করিস়্াছেন ও করিতেন। তাহার পল্লীবাসী 

তাহার অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। তিনি বয়সে আমাদের ছেলের বয়সী ছিলেন, 

এবং আমাদের অত্যন্ত ন্নেহভাজন ছিলেন। তাহার বদান্ততার কথা আমরা ভুলিব না। 

কত গরীব ও নিরাশ্রয়া বিধবা! তাহার গোপন দানের কগা চিরদিন স্মরণ করিয়া অশ্রবিসর্জন 
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করিবেন। গরিষৎ তাহার নিকট নানারূপে কৃতজ্ঞ। পরিষৎ তাহার প্রতি কতকটা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই চিত্র খ্রতিষ্ঠা করিতেছেন ।” 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “রাজা মণীন্দ্রচন্ত্রের সঙ্গে পরিষদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ পরিস্ফুট 
হইতেছিল। বহু পূর্ব হইতেই তিনি পরিষদের নান! অনুষ্ঠানে পাহাধ্যার্দি করিতেন এবং 

ইহার হিতকারী বন্ধু ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিণ পুর্বে তিনি আমাদের কোষাধ্যক্ষ হইয়া- 

ছিলেন। তাহার (প্রকাশ্যে ও গোপনে) দানের বিষম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু ইঙ্গিতে কিছু 

জানাইয়াছেন মাত্র। তিনি দেশের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানেই সাহায্য করিতেন। তাহার অকাল- 

মৃত্যুতে দেশের ও পার্ষদের অত্যন্ত গাঁত হইয়াছে । আমরা “বশ আশা করিয়াছিলাম যে, 
মণীন্দ্রন্দ্রের সহারতায় পরিষৎ ক্রমশঃ বলীয়ান হই] উঠিবে। আশা কিন্তু পুরে ন1। 
আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সকার মহাশয় বলিতেন।, “নরে করে আন্ব।, পুবান জগদন্ব” (10871 

0£91009565, (3০৫ 01999563 )। তিন অকালে চলিয়া গিয়াছেন--দেশ তাহার শোক 

ভুলিতে পারিবে না। তাহার এই চিত্র প্রতিঠা করিয়া শোকে কিছু সাত্বনা পাইব--তাহার 

সৌম্য শান্ত মৃত্তি দেখিলে তাহার মহান্ ভ্বদয়ের পরিচয় পাওয়া! যাইবে। তিনি আমাদের 

একজন প্রকৃত হিত্ৈষী ছিলেন। আমি তীহার বিষন্ন বেশী বলিতে অপমর্থ।* তৎপরে তিনি 

চিত্রপ্রতিষ্ঠ। করিলেন । 

৭ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী 

দাদী মহোদয়ার জন্ত আহৃত শোঁক-সভান কোন প্রস্তাব প্পিবদ্ধ হয নাই বলিয়। এ 
অধিবেশনের কার্যযবিবরণ গৃহীত হয় নাই। এই জন্ত তিনি ছুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন 
এবং সর্বমম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হুইল। এই প্রস্তাব দুইটি উক্ত অধিবেশনের কার্যবিবরণের 
অন্তর্গত কর! হইলে কার্যযবিবরণ গৃহীত হইল । 

সভাপতি মহাশম্নকে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল। 

প্রীন্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়: শ্রীচূণীলাল বস্তু 
সহকারী সম্পাদক । _. সভাপতি। 

ক -.পরিশিষ্ট 

প্রস্ভন্িভ লাধ্াব্রপ-দস্যাগঞ। 

প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিস্যাভূষণ, সমর্থক--্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরম্বতী, 
সদন্ত--১। শযুক্ত রাজ! ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ২১-ই রাণীশঙ্করী লেন, কালীঘাট, 

২। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দত্ত এম এ, বেখুন কলেজের অধ্যাপক, ৩ শিবু বিশ্বাসের লেন, 

৩। শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্ত্রদেব রায় মহাশয়, ২৯-এফ রাণীশঙ্করী লেন, কালীঘাট, 
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৪। শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার মিত্র, ৭ কীাটাপুকুর লেন, ৫। যুক্ত যোগীন্দ্রমোহন সিংহ, 
পাচঘর।, বেগমপুর, হুগলীঃ ৬। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ দে, শ্রীরামপুর, ৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র 

মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, হুগলী, ৮। শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় 

বি এসসি, এম এল পি, উত্তরপাড়া, হুগলী, ৯। শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, 

অধ্যাপক, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী, ১০ | খান্ বাহাছর মজঃরুল আনওয়ার এম এ, 

বি এল, হুগলী, ১১। মৌলভী জোবেদ আলী মোল্লা, ধরমপুর, খানাকুল, হুগলী; ১২। 
শ্ীযুক্ত বিষুণচপণ কুওু, জমিদার, ৫৩ হ্যারিপন রোড, ১৩। শ্রীযুক্ত নন্দকুমার দেবশন্ম্া, 
১২ আশুতোষ দে লেন, সেণ্টণল এভিনিউ, নর্থ: 

খ__পরিশিষ্ট 

উপহান্পস্মল্দপ প্রাপ্ত পুস্তক 
005211)10911001 13610507115 15501011901 156৮16/11)5 006 1২600155010 0176 

৬৬০11010501 005 131500100 739805 10136105251, 1922-23 7) 51010190101217 

[05010001010 05 5. ৯১2০ 880500001005 00 59015] 15109570705 2151001095 

(15001618)) 5, 40108009110) 01911156015 06 £991921091 01791015081 7 

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শীকথ এম এ, বি এল-4 106505101155 010 192901)8 ; 

শ্রাযুক্ত সন্তোষকুমার দাস--5, 1170 15009091015 10115091501 £0০1606 10018 3 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব--১ | কামন্দকীয় নীতিসার, ৭ কবিতা-কুঞ্জ, ৮। গান, 
৯। টবী মামাংসা দর্শন (খণ্ডিত ), ১০। বঙ্গীয় পঞ্জিকা-নমসা। | 

দশম বিশেষ অধিবেশন 
১৬ই ফাল্গুন ১৩৩১, ২৮এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, শনিবার, সন্ধ্যা ৬টা। . 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম্ এ, বি এল --সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়_-ধর্মজগতে হিন্দুর স্থান” বিষয়ে বততৃতাঁ। বক্তা--শ্রাযুক্ত নণিনাক্ষ 

ভট্টাচার্ষ্য। 

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় “ধর্মজগতে হিন্দুর স্থান” 

বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। বক্ত.তার সার মর্ম এই,_ 

হিন্দুধর্ম এতই বিশাল যে, ইউরোপীয় লেখকেরা তাহাদের স্বীয় রুচি অনগুলারে ইহাকে 

নান। আখ্যা দিয়াছেন। কেহ বলেন, হিন্দুধর্ম 91010715060, কেহ 1১010091500, কেহ 

[71019 9/0151)1, কেহ 11519201500 কেহ বা 18170751300 ও 19012610173 ইত্যাদি । 
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এই সকল সমালোচনা শুনিয়া আমাদের প্রাচীন “অন্ধের হস্তিদর্শন ভ্তায়” মনে পড়ে। 

হম্তী 'একট! প্রকাণ্ড জীব বলিয়। বিভিন্ন অন্ধ ইহাকে বিভিন্ন আকারের বুবিয়াছিল, এইরূপ 
প্রসিদ্ধি আছে। যে উহার কাণম্পর্শ করিয়াছিল, সে কুলার মত, যে শু'ড় ধরিয়াছিল, সে 

উহাকে মোট কাছির মত, যে পায়ের দিকে ছিল, সে উহা স্তম্ভের মত অনুভব করিয়াছিল, 

অথচ সমস্ত হাতী জীবট! ইহার কোনটার মতই নহে। কিন্তু এক একটা অঙ্গের দিক্ হইতে 

দেখিলে অন্ধদের অনুভূতি অলীক নহে। সেইরূপ ইউরোপীয় সমালোচকদের কথা৷ অঙ্গ 
হিসাবে অলীক নছে। হিন্দুধর্মের ধর্মের সমস্ত মুলগুলিই বর্তমান আছে, যেহেতু 

অধিকারিভেদে, মাস্ষষের বিচার-বুদ্ধি ও মানসিক শক্কি অন্রসারে ধর্মের বিকাশ হওয়া 

আবশ্তক। এইরূপ সর্বশ্সেত্রের উপযোগী হওয়ায় হিন্দুর ধর্ম কালআোতের প্রবাহ প্রতিরোধ 

করিয়া এখনও জীবিত আছে। প্রাচীন মিসকীয়, বাবিলোনীয়, আসিরীয়, তিব্র প্রভৃতির 
ধর্ম আজি কোথায়? কিন্তু ভারত, বিজাতীয় ধন্মের সংঘর্ষে আসিয়াও এখনও তাহার 

নিজের ধর্ম রক্ষা! করিয়াছে । 

২নঙ্মাভ্ ও শ্রহ্্থ-_মানুয কেন দলবদ্ধ হইয়! বাদ করে, ইউরোপীয়েরা ইহার বিভিন্ন 
কারণ দেখাইয়। থাকেন। ইংরাজ লেখক হবস্ বলেন ষে, মানুষে যেন একরারনাম। 
(০০506) করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করে। এই ভাবটা ধারাবাহিক ভাবে ইউরোপীয় 

জ্ঞানি-মগুলের মধ্যে চলিয়া আদিতেছিল। লক, রুসো প্রভৃতি খ্যাতনাশা পগ্ডিতগণের 

সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাসই ছিল। বোধ হয়, ফরাপী পশ্তিত কোমতএর সময় হইতে 

এই বিশ্বাসের পরিণর্তন সংঘটিত হইয়াছে । তিনি মনুষ্যসমাঁজকে একট! অবয়ব বা সংহতি 

বলিক্কা। বুঝিয়াছিলেন। তাহার পরে স্পেনপার এঁ মতের বশবত্তী হইয়া তাহার সমাজতত্ব 

নামক প্রপিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলেন, মানুষ শ্বতোবুদ্ধি ও প্রেরণার বশবত্তী হইয়! 
এক সঙ্গে বাল করে এবং ধন্ম ও অপরাপর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান এ একত্বেরই বিকাশ। 

শুধু মানুষ কেন, অনেক স্তম্তপায়ী জীব এবং এমন কি, মক্ষিকা ও পিপীলিকা অবধি 

সংঘ ও যথবদ্ধ হুইরা বাস করে। বাস্তবিক বিভিন্ন মন্ুষ্যসমান্গ একটা শরীর- 
বিশেষ; এই শরীরের প্রাণস্বরূপ ধন্ম বিদ্ধমান রহিয়াছে । ধর্ম, সমাজকে এক 

সঙ্গে বাধয়া রাখে । হিন্দুরাও. সমাজকে একটা বিভিন্ন অবস্ববিশিষ্ট শরীর বলিয়। 

বুবিয়াছিলেন। ব্রহ্মার শরীর হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ কথার 

আর কোনই অর্থ হইতে পারে না। ইহার অর্থ, মানুষের সমাজ একট শরীরবিশেষ এবং 

গীতার ভাষায় গুণ ও কর্মের বিভাগ অগ্্সারে চারি বর্ণের স্থষ্টি। এই চারি বর্ণ মানুষের 
মাথা, হাত, উরু ও পায়ের মত চারিটি অঙ্গ । ধর্ম ইহাদের এক সঙ্গে বাধিয়া রাখিষাছে। 

ইত্তিহাঁতন ও শ্রন্্--ইতিহান কেবল ঘটনাপুঞ্জ নহে। জাতীয় জীবনে যে সকল 
ঘটন। ঘটিয়! থাকে, তাহার অন্বৃত্তি ইতিহাস নাম পাইতে পারে না। যে মূল শক্তির প্রেরণায় 

সেই সকল ঘটনার উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। পিরামিডের আকার ও সংস্থানের 

হাশর হানি আনিস 
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বর্ণনা মিশরের ইতিহাস নহে। নে মুল প্রেরণার বশবর্তী হইয়া মিসরজাতি উহা নির্্মীণ 

করিয়াছিল, তাহাই উহাদের ইতিহাস। | হিন্দুর ইতিহাস নাই সতা। ব্যবস্থারিক জগতে 

ইতিহাসের সার্থকতা আছে; কিন্তু পারমার্থিক ভাবে বলিলে.ইতিহাসের কি মুল্য আছে? 
হেগেল বলেন, ইতিহান 21১501016এর ক্রমবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ! । হিন্দুরা ত ইতিহাসকে 

রদ্ধের বিবর্তই বুঝিয়াছিলেন। জাতির উত্থান পতন আছে। নশ্বর জগতে এক জাতির 

অভ্যুদয় ও অপরের তিরোধান, ইহা প্রতিনিয়তই চলিতেছে । যে সময়ে কোন 'সমাজের 

অভ্যুতান হয়, তখন ধর্মই তাহাদের প্রথম অনুপ্রেরণ। দেয়। মানুষ তখন সত্যপরায়ণ, 

নির্ভীক ও জ্ঞান অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। এই সত্যগ্রভাবে ও অজ্ঞাত নিয়মে 
মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। বিলাস ও অবাধ ভোগ সমাঞ্জকে আক্রমণ করে। 

তাহার ফলে কপটতা, স্বার্থান্বেষণ। প্রাচীন আচারের চধিতচর্বণ, জ্ঞানচর্চায় উপেক্ষা ও 

কাপুরুষভাব সমাজকে অধিকার করে। এই অবস্থায় জাতীয় জীবনের হাঁস হয় ও ইহাই 
কলিযগ। ত্রেতা ও দ্বাপর, জাতীয় উত্থান ও পতনের ক্রমভেদ। প্রত্যেক জাতিই এক 

একটা বিশেষ চিহ্ন লইয়া! আবিূত হয়। চীন জাপান শিরে। গ্রীক সাহিত্য ও কলা- 

সৃষ্টিতে, রোম রাজ্যস্থঙটি ও আইনকান্থনে ইতিহাসের পুষ্ঠে স্থান পাইয়াছে। হিন্গু জাতির 

বৈশিষ্ট্য কেবল ধর্মে। ভাগবত, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, নবীন বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন 

সম্প্রদায় ইতিহাসের স্তর ভেদ করিয়! ভারতে ধর্ধপ্রচারের সাক্ষ্য দিতেছে। 

পরষ্্ বিচ 1-_-অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়া! থাকেন, ধশ্ম, যাজক পুরোহিতের 

জীবিকাসংস্থানের উপায়মাত্র; উহার মৌলিক ভিত্তি কিছুই নাই। আমাদের দেশে চার্বাক- 

সম্প্রদায় বলিতেন যে, বেদ, বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ব্যক্তির জীবিকামাত্র। বাস্তবিকই ধর্মের 

কি কোনও মুল নাই? পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, ধর্ম মানুষের একটা! 

স্বাভাবিক বুদ্ধি। যেমন সৌনর্ধ্য-বুদ্ধি, সাহিত্য-বুদ্ধি, কলা-বুদ্ধি প্রভৃতি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, 
সেইরূপ ধন্নীচরণও মাম্থষের স্বভাবসিদ্ধ। এমন কোনও মনুষসমাজ নাই, 

যেখানে ধন্ম নাই। সভ্য অসভ্য সকল সমাজেই ধর্ম মৃস্ঠিমান্ হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম 

অলীক, কৃত্রিম, জলবুদবুদের মত অপার নহে। সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে রসের 

আলাপ আছে। উজ্জলনীলমণি নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ রসের বিকাশ্ব সম্বন্ধে আলোচন। করিয়া- 

.ছেন। রসের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব আছে। যেমন আদিরসের বিভাব কোঁকিল- 

কুজনাদি ও তাহার ফলে যে সকল শারীরিক বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ মুখ 'ও অপরাপর অঙ্গের নূতন 

ভাব হয়, উহাই অচুতাঁব - বিভাবের ফলে অনুভাব। ধর্থ্েরও সেইরূপ একটা রস আছে। 

তৈত্তিীয়ের “রসো বৈ সঃ তাহার প্রমাণ। আমাদের হৃদয়ে এমন একটা তন্ত্রী আছে, যাহ 

ধর্মের ইঙ্গিতে বাঁজিয়৷ উঠে এবং উহারই জন্ঠ মানুষ একট! অলৌকিক আনন্দ অনুভব করে। 

ইহাই ধর্দ-রসের বিভাব। পুলক, স্পন্দন, রোমাঞ্চ প্রভৃতি যে সকল শারীরিক বাঞ্জনা হয়, 

* উহাই ধর্মের লনুভাব । কাজেই ধম্ম অলীক নে, উহ! মানুষর অন্তরের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। 



৯৬ . বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 

তীস্ত্রিকেরা ষট্চক্রের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা আধুনিক জগতের “নারভাম্ দিস্টেম 1” 

ধন্ম-ভাবের অনুষ্ঠান করিতে হুইলে প্রথমে কুলকুগ্ডলিনীকে জাগ্রত করিতে হয়। কুল- 

কুগুলিনীই [২6118109 00175010150555 | উহাই ক্রমশঃ ক্রমশঃ আনন্দময় কোষে নীত 
হইলে পুর্ণ ধরন্মরসের আস্বাদ পাওয়া যায়। 

হিন্দুধশ্থ সম্বন্ধে সামান্তভাবে বলিতে গেলেও এক আধটি বক্তৃতায় উহার উপসংহার হয় 
না। ইহার ছুই দিকই আছে-_যুক্কি, গ্রৃতিষ্ঠা 'ও অনুষ্ঠান, ছুইই আছে। উপনিষৎ যুক্তি ও 

অনুষ্ঠান উভয়মূলক | পুরাণ ও তন্ত্র, দার্শনিক ও আনুষ্ঠানিক, উভয়ই কটে। বেদান্ত ও যোগ- 

দর্শন, দর্শন প্রধান অনুষ্ঠান । মীমাংসাদর্শনে ধর্মের ভিত্তি প্রেরণামূলক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে 

অর্থাৎ ধর্ম স্বতঃপ্রমাণ এবং এই জন্যই ধর্মের জন্ত মান্থষের কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হয়। 
ইহাতে কেবল হিন্দুধর্মের কঙ্কালমাত্র দেওয়া হইল। আজকাল ধর্মের প্রতি লোকের সেরূপ 

আস্থা নাই। আচার, ব্যবহার, নীতি, শৌচ প্রভৃতি আমর! আ্রমশঃ ভুলিতে বসিয়াছি। হিন্দু- 

ধন্মের গভীর তত্ব যাহাতে আমাদের মধ্যে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় 

গরিমা, ভারতের জ্ঞান ও ধর্ম-মহিম। সু প্রতিষ্ঠিত হয়, এই উদ্দোস্তেই এই ৰক্তৃতার অবতারণ!। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্শ্রীযুগ্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য মহাশয় 'ধর্দজগতে 

হিন্দুর স্থান' বিষয় উপপক্ষ্য করিয়া! আজ অনেক কথা শুনাইলেন। শুনিতে শুনিতে আমার 
মনে হইতেছিল যে, একটা বক্তৃতায় এত কথা ন: বলিলে ভাল ₹ইত--৪1৫ট বক্তৃতা! হইলে 

ভাল হইত। তিনি বাধা হইয়া অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন। 
আমর! সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন। তাহার নিকট আশা করি। বক্তৃতা 

শুনিয়া মনে হইল, সমাজতত্ব 90011920106 প্রস্থতি বিষয়ে বক্তার বেশ দৃষ্টি আছে। 

এই বক্তৃতার জন্ত বক্তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে ও পরিষদের পক্ষে আন্তরিক ধন্যবাদ 

জানাইতেছি। তিনি যে সকল কথ! বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান কথা -- সমাজ একটি সংহতি 
বা 0:6501917, ইহা! অত্যন্ত দরকারী কথা। এখনও এক শত বৎসর হয় নাই, ইউরোপ 

এই কথা বুঝিতে পারিয়াছে। আমাদের দেশে এ কথা বহু পুর্ধ্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে । 

অনেকে মনে করেন যে, সমাজ অর্থে বিক্ষিপ্ত নরনারীর সংহতিকে বুঝাঁয়। কিন্তু সমাজ 

তাহা নয়। দেহ যেমন কতকগুলি কোষ ব! ০61]এর সংহতি, সমাজও সেইরূপ। ব্যষ্টির 

অসম্বদ্ধ যোগশূন্ঠ একত্রাবস্থানকে সমাজ বলে না-_-সমাজের ভিতর ব্যন্টির একটা অঙ্গাঙ্গী ভাব 
আছে। ভগবানের বিশ্বরূপ ব। বিরাট পুরুষের কল্পনা আমাদের দেশে নূতন নয়। পুরুষ- 

সক্তে সমাজশরীর যে চাতুর্বণ্য দ্বারা রচিত, সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্র অর্থাৎ সমাজের 

শিক্ষক, রক্ষক, ধারক ও পালককে বিরাট পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বল! হইয়াছে। সংহতির মধ্যে, 
বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা এঁক্যের সাক্ষাৎ পাই--ইহাই আদর্শ সমাজের লক্ষণ। 

“বক্তা হিন্দুধর্মের. বৈশিষ্ট্যের কণা বলিয়াছেন। হিন্দুধর্মের একট! সার্বভৌমিকতা 

(08501011010 ) আছে । এক শ্রেণীর খুষ্টধশ্মাবলম্বীর! বলেন যে, তীহারা ০811১0110, 



৮ম মাসিক ] কারয-বিবরণ ৯৭ 

কিন্ত তাহাদের এই ০৪010110 আব্য। সম্পূর্ণ প্রাপ্য নহে। হিন্দুধম্মের এই সাব্বভৌমিকতা, 

এই উদ্দারতাই প্রকৃত ০৪63০110191) | হিন্দুধশ্মের আর একট! বৈশিষ্ট্য-__-তাহার ৰিরাট্ 

বুভূক্ষা, সমস্ত 25511211516 করিবার, আত্মলাৎ করিবার ক্ষমতা । প্রাণীর দেহে সজীবতা 

থাকিলে বাছির হইতে “আহার” আনিয়া সে আত্মসাৎ করিতে পারে । বৈদিক আর্ধযগণ সেই 

অতীত যুগে যখন উদাত্বস্বরে সাম গান করিতে করিতে ত্বাগাদের সেই প্রত্বওকঃ (8170161 

11077 ) হইতে এই ভারতবর্ষে আসেন, তখন হইতে তাহারা তাহাদের এ বিরাট্ ' বৃতৃক্ষাবলে 

যবন, পারদিক, শক, হুন, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি কত কত ০০|এ7৩কে আত্মসাৎ করিয়া 

হজম করিয়া ফেলিয়াছেন। 

“মাদ্রাজের ক্রিশ্চিয়ান কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ মিলার ৩৫ বৎসর এ দেশে ছিলেন। 

তিনি এদেশীয়গণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। এখান হইতে বিদায় লইয়! যখন তিনি 

বিলাত যান, তখন তাহার দেশবাপী তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারত হইতে কি শিখিয়া 

আমিলে? ডাঃ মিলার বলিলেন, [6 58005 6 91021121700 097 (390 200 (0) 

59011091107 ০01 17)20. সমস্ত জগতের মধো এক বিরাট পুরুষ অন্ু্যত রহিয়াছেন। 

'্রহ্মদাশ! ব্রহ্মকিতব11” সকল জীবের মধ্যেই ব্রহ্ম অবস্থান করিতেছেন । সেই বিশ্বজীবের 

বিরাট সংহতিই তাহার বিশ্বরূপ। 
“বক্তা মহাশয় এ সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি ওবিষ্যতে 

২৪ দিনে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন৷ করিবেন । তিনি আমাদের বিশেষ ধন্তবাদভাজন।” 

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় সভাপতি মহ্াঁশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। তৎপরে 

সভাতঙ্গ হয়। 

ইীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শীচণালাল বন্ত 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

অফম মাসিক অধিবেশন 
২৪এ ফাল্তুন ১৩৩১, ৮ই মার্চ ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ টা । 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ বাহাঁছুর__-সভাপতি । 
আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদশ্ 

নির্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৪ । প্রবন্ধ-পাঠ-- মুক্ত 

হরিসত্য ভট্টাচার্য; এম্ এ, বি এল মহাশয়-লিখিত ''প্রমাণ” নামক প্রবন্ধ এবং €। বিবিধ। 
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অসুল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ 

মহাশয়ের সমর্থনে অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহার সি আই ই, 

আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
ভু 

১৩ 
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১। গত নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
সভার কার্য্য আরম্ত হইবার পর্বে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, 

কলিকাতার ঠাকুর-বংশের উজ্জ্বল রত্ব জ্যোত্িরিজ্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন 

করিয়াছেন। তিনি জীবনের শেবভাগ তাহার বাঁচীর বাড়ীতে বাস করিতেন এবং সেই- 
খানেই তিনি তাহার নশ্বর দেহ রক্ষা করিয়াছেন । আমি যখন রাচীতে ছিলাম--বোধ হয় 

মৃত্যুর ১৪।১৫ পৃর্ধে-তখন তিনি আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। তিনি একাধারে 
কঘি, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং অন্ঠান্য নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। পেন্সিল সাহায্যে 
লোকের চিত্র অঙ্কন করিতে তিনি সিদ্ধস্ত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে 

আমার কতিপয় বন্ধুর ছবি তিনি আকিয়াছিলেন। আসিবার দিন শুনিলাম যে, তিনি 

অন্থুস্থ । তাহার শরীর ইদানীং তত ভাল ছিল ন1, সুতরাং একটু চিন্তার বিষয় মনে 

হইলেও তখন ভাবি নাই যে, এই অস্ুস্ততাই তাহার কালস্বরূপ হইবে। তাহার ন্যায় 

বন্ধুর বিয়োগে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশে ব্যথিত । তিনি অমরধামে চলিয়া! গিয়াছেন; 

তাহার অভাবে বঙলসাহিত্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইল। তিনি সজ্জন, প্রিয়ভাষী, বিবিধ কলা- 

বিস্তাবিশারদ, পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিগত হিসাবে তীহার মত মানুষ প্রায় দেখা ষায় 

না। আমরা এই সভাস্থলে তাহার মৃত্যুতে আজ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং 

ক্ষার্য্যনির্বাহক-সমিতিকে তাহার জন্য শোক-প্রকাশ ও তাহার স্বৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার 

জন্ত একটা বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে এই সভা হইতে তনুরোধ করিতেছি । তিনি 
পরিষদের প্রায় প্রথম জীবন হইতেই সদস্ত ছিলেন এবং ১৩৯৯ বঙ্গাব্ধে ইহার সহকারী 

সভাপতি ছিলেন। তাহার নিকট বঙলগসাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে খণী |” 

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার জন্য সন্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে 

সভাপতি মহাশয় ছুঃখ প্রকাশ করিয়। জানাইলেন যে, পরিষদের আর একজন সদশ্ত রায় 

দাঁশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছরও পরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি প্রায় ১৫১৬ বৎসর 

ইহার সদশ্ত ছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হ্ইয়। তাহার স্মৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিলেন । 

২। ক-_পবিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 

সাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন । 

৩। খ- _পরিশিষ্টে লিখিত উপস্ার-প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে 

ক্ুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল । 
৪ | প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত হইতে 

না পারায় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যা মহাশয় অদ্যকার 

আলোচা- “প্রমাণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে শ্রীযুক্ত নলিলাক্ষ বাবু 
বলিলেন যে, জৈনদর্শনে *গ্রমাণ'” সম্বন্ধে যে সকল আলোচন! হইয়াছে, লেখক এই প্রবন্ধে 

তাহারই আলোচনা! করিয়াছেন । শ্রীষুক্ত করিমোহন ভট্টাচার্য এম এ এবং শ্রীযুক্ত হরিসত্য 
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ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল্ মৃহাশ্ “জিনবাণী”তে ধারাবাহিক এাবে জৈনধর্শনের আলোচনা 

প্রকাশ করেন। ইহার! জৈন ও বৌদ্ধ-সভ্যত1 সম্বন্ধে সনেক গবেবণ। করিয়াছেন । এ 
পর্য্যন্ত ১২১৩ খানি জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের নাম পাওয়] গিয়াছে । এই সকল দর্শনের 

সম্যক আলোচন। হয় নাই। ই"হাদের চেষ্টায় এই ছুই শাখার দর্শন বঙ্গভাষায় আলোচিত 

হইয়! বঙ্গনাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তৎপরে তিনি প্রবন্ধের সারমর্ম পাঠ করিপেন এবং ততসম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া 

প্রয়োজনমত অংশের ব্যাথ্য। করিলেন । 

প্রবন্ধ গাঠের পর শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যভীর্থ এম এ এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্তর- 
নাথ চৌধুরী এন্ এ, বি এশ মহাপম্ব প্রবন্ধলেখক মহাশয়ফে এবং গ্রবন্ধপাঠক মহাশয়কে 

ধন্তবাদ দিয়! প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন । 

তৎপরে দভাপতি মহাশয় বপিশেন, শিপু হরিমোহন বাবু ও শ্রীযুক্ত যতীন্ত্র বাবু 

আমার ভার গ্রহণ ক্রিম! প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এবং প্রবন্ধলেখককে তাহার 

কৃতিত্বের জন্ত ধন্থবাদ দিয়। আমার কার্ষে;র বিশেষ সুবিধা করিরা দিয়াছেন । আমি এ 

বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি বলিয়া কোন মন্তব্য দেওয়া আমার কর্তব্য নয়। তবে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ 

বাবু যে ভাবে ব্যাখ্যা! করিয়। প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক জ্ঞান লাভ হয়। এ জন্ত 

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। শ্রীনুক্ত হরিমোহন বাধু কোন্ কোন্ 
বিষয়ের আলোচনা হইলে প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ হইত, তাহা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু 
বলিয়াছেন, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে ও ভারতীর অন্তান্ত দর্শন সন্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ে ফেলোশিপ, প্রবর্তন কর! উচিত। আমরা কেনই বা খিশ্ববিদ্যাপয়ে এ কথ! 

' না লিখি? প্রবন্ধটী পরিষং-পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে সকলেরই আলোচনার স্থুবিধ। হইবে |” 

এই বলিয়া তিনি পুনরায় প্রবন্ধের লেখক, পাঠক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্তবাদ দিলেন । 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্তু এম এ মহাশন্ন সভাপতি মহাশদ্বকে ধন্তবাদ দিলে সভাভঙ্গ 

হইল। 

 শ্রী্ধারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচুণীলাল বন্থ 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

ক-_-পরিশিষ্ট 

প্রস্ভতীবিভ সান্বাঞ্-তদস্যগন্। 

প্রস্তাবক-- শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, সমঃ শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদশ্ত-- 

(১) শ্রীযুক্ত রবীন্ত্রমোহন সিংহ, ১১৭ আমহাষ্ট স্বীট, কলিকাতা ; প্রঃ__শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
পণ্ডিত, সম:--এী, সদ--( ২) শ্রীযুক্ত ছুলালষ।দ দাপ সাহিত্যোপাধায়, ৩৮1১ নীলমণি বিজ্ঞ 

স্বীট। কলিকাতা) প্রঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সম:--এ, সদ-_-€ ৩) ্রীযুক্ত যোগীক্নাথ 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯ মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা! , প্রঃ--ভ্রীযুক্ত অমূল)চরণ বিষ্যাভৃষণ, 
সম-শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদ-_-( ৪) শ্রীসুক্ত অমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাটপাড়। ১ প্রঃ-- 

শ্রীযুক্ত কামাথ্যাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমঃ:--এীঁ, সদ--(৫) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যার, ডিস্রী্ট ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, কলিয়ারী ডিষ্বীক্ট, আদ্রা, বি এন আর, 
(৬) শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্জ রাট়ী এম এ, এষ্টিমেটার, ডিছ্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার” অফিস্, কলিয়ারী 

ডিছ্বীক্ট, আদ্র, বি এন আর; প্র:-শ্রীযুক্ত অমৃতনারায়ণ গুপ্ত, সমঃ--এঁ, সদ--€৭) 

চারুচন্দ্র সান্তাল বি এল, লাইব্রেরীয়ান, ছ্রট লাইব্রেরী, কোচবিহার, (৮) শ্রীযুক্ত অশ্রমান্ 
দাশ গুপ্ত এম এ, বি এল্, শিক্ষক, জেঙ্কিন্স দ্কুল, কোচবিহার । প্রঃ--এী, সমঃ-- শ্রীযুক্ত হেমনন্দর 
ঘোষ, সদ--(৯) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রণাল সরকার বি এস্সি, কোচবিহার, (১) শ্রীযুক্ত 
স্থখল।ল চক্রবর্তী, কোচবিহার, (১১) গ্রীযুক্ত মতিলাল চৌধুরী, কোচবিহার, (১৯১) 
শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ভট্টাচার্য এম্ এ, কোচবিহার, (১২) শ্রীমৃক্ত নিবারণচন্ত্র মজুমদার 
বি এ কোচবিহার, (১৩) শ্রীযুক্ত জলধর সাহ! এম এ, বি এল, উকীল, কোচবিহার, ( ১৪) 

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল বি এস্সি, স্কুল সাঁবইন্সপেক্টার, তুফানগঞ্জ, হবিগঞ্জ, 

কোচবিহার, (১৫) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাগ সেনগুপ্ত, সহকারী, মালকাছারী রেকর্ড অফিস, 

কোচবিহার । 'প্রঃ-শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ, মমঃ- এ; সদ--€ ১৬) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রাহা 
এম এ, বি এল, ম্যানেজার, দ্বারবঙ্গরাঁজ, ভাপটিয়াহছি, ভাগলপুর, (১৭) শ্রীযুক্ত 

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হেডমাঞ্টার, রাজস্কুল, দ্বারবঙ্গ, ৫১৮) ডাঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহছন 

রায় এল্ এম্ এস্, চীফ মেডিক্যাল অফিপার, দ্বারবঙ্গ, (১৯) শ্রীমতী চপল! দেবী 
বস্থুজায়া, শ্রীযুক্ত এস্. সি. বস্থু এম এ মহাশয়ের বাড়ী, হেড মাষ্টার-_রাজন্কুল, উদয়পুর প্রেটু। 

প্রঃ--শ্রীবুক্ত হরেকুষ্জ মুখোপাধ্যায় সাহিতারত্ব, সমঃ_- এ, সদ-(২*) কুমার 

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, চাপড় এষ্রেটু, বিলামীপাঁড়া, আলাম, (২১) শ্রীযুক্ত 
অমরেন্দ্রনাথ সিংহ বন্ধন, জমিদার, বাতিকার, বীরভূম, (২২) শ্রীযুক্ত যশোদানন্দ ঠাকুর, 

পোঃ শ্রীথণ্ড, বর্ধমান, (২৩) রায় সাহেব শ্রীষুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দত্ত, ভাগলপুর ; 

প্রঃ শ্রীযুক্ত নঙ্রিনীরঞ্জন পঞ্ডিত, সম:__এ, সদ-- (২৪) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

বি এস্পি, এম এ, (ক্যান্টাব ), ২ রামকিষণ দাস লেন, কলিকাতা, (২৫) শ্রীযুক্ত 
রাঁসবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, ১১১ মসজিদবাঁড়ী ট্রাট, কলিকাতা, (২৬) আযুক্ত পশুপতি 

চট্টোপাধ্যায়, ১১ রামচন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা, (২৭) শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, 
২ বিন্দুপালিত লেন, কলিকাতা, (২৮) শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মণ্ডল, ১* পাশাবাগান লেন, 

কলিকাত|, (২৯) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ, ৬৯ মসজিদবাড়ী স্্ী, কলিকাতা; প্রঃ-- 

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সম:--এ, সদ--(৩০ ) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্জ্ 

চট্টোপাধ্যায়, ৩৯ শিকদারবাগান সীট, কলিকাতা, (৩১) শ্রীযুক্ত মধুন্থদন ঘোষ, ৭৬ গ্রে স্ত্রী, 
কলিকাত।। 



৯ম মানিক ] কাধষ্য-বিবরণ ১৩১ 

খ--পরিশিস্ট 

উপপহাল্রত্ষজপ প্রাপ্ত গুত্তক্ক 

উপহারদাঁতা __্রীষুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবন্তাঁ, উপহৃত পুস্তক--(১) ভারত-পথিক-সহায় 

(১ম ভাগ); শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত--€২) রোগ-শধ্যার প্রণাপ শ্রীযুক্ত ভগদানন্। রায়-_ 

(৩) শব্দ, (৪) বাংলার পাখা) শ্রযুক্ত রেবতীকান্ত বন্দোাপাধ্যায়-_-.৫) গ্রহলাদ, (৬) প্রতিমা: 

বিসর্জন; শ্রাযুক্ত প্রমদাকিশোর বায়--৭) মহষি ভূবনমোহন 711১০ 018০91-11)-019120, 

1390681 56016051180) 13991-1)9০০--(৮) টা) 1500160707০ 13610651 

৬5001117717 09119222100 01৮11 ৬০০০111)01 1)0102107001001391581, 101 079 

9881 1923- 4, (৯) [২০০16 00 07০ £১0101015050908 01 005 9105) 05006 

9110 17750 15505195 17 0062 1১19951910১ 01 13020501001 075 ৮681 1339 

13,5, (01923-24) 7; 1016 ১1019501)039৮৮ ০06 1[171012,0210051 1 190010110250010 

1)1207011,--(১১) 17063 00 015 4৮70081 1২01১015910 1)11600015055106151 01 

/81017925501977 17 117015 (১17 0010 চ151517911) 1902-_ [9090, (১১) 5019170160 

7২61১076501 0০ 4৯21100100121 1২০5৪21০015 11095010009) 10558) 1923-24, শ্রীযুক্ত 

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, --(১২) 01511155000 10 25১20012106 [001 

নবম মাসিক অধিবেশন 
১ল। চৈত্র ১৩৩১, ১৫ই মাচ্চ ১৯২৫, রবিবার, অপরানহ্ু ৬টা। 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলা'ল বস্থ বাহাছ্ুর-_-সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদশ্য 

নির্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপছারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ-- 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিটু মহাশয়-লিখিত “বাঙ্গালা 

ভাষায় অনুজ্ঞ! সম্বন্ধে মন্তব্য» নামক প্রবন্ধ এবং ৫1 বিব্ধি। | 

সর্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকাদী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বু বাহাছর রসায়নাচার্ধ্য, 

সিআই ই, আই এস ও, এম বি, এফ মি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
১। গত সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ ঘথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 

সাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন। 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে রুতজ্ঞত। 

জাপন কর! হইল। 



১০২ বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের  ৩১শ বর্ষের 

৪1 অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুগার চট্টোপাধ্যার্র এম এ, ডি লিট্ মহাশয়, “অধ্যাপক 

মৌলভী মুহম্মদ শহীছুল্লাহ এম এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত 'বাঙ্গাল1 ভাষায় অনুজ্ঞ” ন।মক 

প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য” পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর “পদ কল্পতর»-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় প্রবন্ধ 
সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বৈগ্মহোপাধ্যাদ্ঘ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রপন্ন সেন 

কাঁবাতীর্থ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ছুই একটি প্রশ্ন 'করেন। শীযুক 

স্থনীতিবাবু এই আলোচন। ও প্রশ্নের উত্তর দান করেন। 
সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত স্থলীতিবাবুকে ধন্ঠবাদ দিয়া বলিলেন যে, অগ্যকার প্রীবন্ধ 

সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে . পঠিত এব পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলভী শহীগল্লাহ্ সাহেবের 

প্রবন্ধের সমালোচন।। মৌলভী সাঁঞ্ছেব ও স্ুনীতিবাবু উভয়েই ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিত। সুনীতি 
বাবু স্বদেশী ও বিদেশী নান! ভাষায় বিশেষজ্ঞ; সুতরাং বঙ্গভাবার উন্নতি ও ক্রম-বিকাশের 

আলোচন! করিতে তিনি বিশেষভাবে অধিকারী । মুল গ্রবন্ধের লেখক মহাশয় অদ্য সভাস্থলে 

উপশ্থিত থাকিলে ভাল হুইত। যাহা হউক, এই সমালোচন। পত্রিকান্ন প্রকাশিত হইলে 

তিনি তাহার মন্তব্য প্রকাশ করিবার স্থবিধা পাইবেন । 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এলু মহাশয় বলিলেন, “বঙ্গভীষার উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাঁশের ইতিহাস ও আলোচনার ইহা একটি খণ্ড আলোচনা । এরূপ খও আলোচন! 

না হুইয়! সম্পূর্ণ আলোচনা! হওয়া উচিত। শ্রীমান্ সুনীতিকুমীর আমার বিশেষ ন্নেহভাজন, 
তাহাকে আমি অনুজ্ঞা করিতে পারি যে, তিনি বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের 

আলোচনা ধারাবাহিকভাবে এই পরিষদে আামাদ্দিগকে শুনাইবেন। আশা করি, তিনি 

আমাদের আশান্ন বঞ্চিত করিবেন ন1।” 

এই সময় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, কলিকাত1 বিশ্ববিগ্ভালয় 

শ্রীযুক্ত স্থনীতিবাবুর 1) 1)56191175176 06 0) 01721 91 7367511 নামক হাজার 

পৃষ্ঠাব্যাপী গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। প্রায় ৭০* পৃষ্ঠ! ছাপ! হইয়া গিয়াছে । 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশবাবুকে তাহার পাপ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার অন্ত 

ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ বুৎপক্প, স্থতরাৎ তাহ্বার 

এই আলোচনার মূল্য আছে। তিনি যে সকল সংশয়ের আভান দিয়াছেন, শ্রীযুক্ত 

স্থনীতিবাবু তাহার উত্তর দিয়াছেন। এই সকল আলোচন! সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্রিকায় 

প্রকাশিত হইলে ভাষাতত্ব আলোচনাকারীদের জনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা । তিনিও 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবের সমর্থন করিয়! শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুকে বঙ্গ গ্রাষার ক্রম-বিকাশের 

আলোচন1 করিতে অনুরোধ করিলেন। 

অতঃপর নিয্নলিখিত ব্যক্তিগণ জ্খাগামী বর্ষের কার্ধ্যনির্্বাহ ক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের 

ভোট পরীক্ষার জন্ঠ ভোট-পরীক্ষকরূপে নির্বাচিত হইলেন-__১)- শ্রীযুক্ষ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, 
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(২) শ্রীযু নরেন্দ্রনাথ বন, (৩) শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্তী এম্ এ, (3) প্রীযুক্ত ষতীন্্মোহন 
ঘোষ এম্ এ। 

শ্ীযুক্ত কিরণচন্ত্র দ্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল 

শ্রীদ্ধারকানাথ মুখোপাধ্য।য় শ্রীচুণীলাল বন 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

ক--পরিশিষ্ট 
প্রস্তীন্রিত সাবাল্রশ-সদস্যগণ। 

প্রশ্তাবক-_ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাগ ভট্টাচার্য্য বি এ, সমর্থক-_ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদ-_-১। 

শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন ভড়, ৪৫1৫1এ, মাণিকতলা সীট, কলিকাতা; প্রঃ- শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্ 
দত্ত, সমঃ - রাঁয় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বনু বাহীছুর, সদ--২। বায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে 
এম্ এ, আনন্দ চাটাজ্জি লেন, কলিকাতা; ৩। শ্রযুক্ত দেবেন্দ্রলাল দত্ত এম এ, অধ্যাপক, 

১১৫।৭বি, কর্ণওয়ালিস হ্রীট, কলিকাতা; প্রঃ- শ্রীযুক্ত অমূল/চরণ বিস্তাভ্ষণ, সম--এ, 

সদ-_-৪। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র দাস, সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, দিলীশ।খা, দিল্লী; 

৫ । শ্রীযুক্ত ব্রলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম ঢাগভোগ, পোঃ আঃ মাংসা, খুলন। ৷ 

খ--পরিশিষ্ট 
উপহাল্লত্জব্দপ প্রাপ্ত পুস্তক 

গ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্ন পণ্ডিত--(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের ১৪শ অধিবেশনের ক্রার্য্য- 
বিবরণী €( ১ম ভাগ ), নৈহাটা, (২) এ শ্রী। 1175 139615021) 08100 01701591510 

(৩) 00155£510 059120051, 7918 200 1919, 1১81 11) ১9001017706, 

1922 2100 23.) 1115 00061 11) 0179150, 13910871 ১০০19991150, 1309091:-1991)91,- 

(৪) £১10009] 1২909091৮00 075 ০6100 07 119518015 200 131519017521105 

00901 0১০ 009৮৮. 09113010598] 001 010০ 22281 1923. 

একাদশ বিশেষ অধিবেশন 
১৪ই চৈত্র ১৩৩১, ২৮এ মার্চ ১৯২৫, শনিবার, অপরীহ্ ৬॥০ট|। 

ক্যোঁতিরিজ্রনাথ ঠাকুর মহাশষের পরলোকগ্রমনে শোকপ্রকা শার্থ আহুত । 

দীযুক্ত রায় ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল--দভাপতি । 

সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত 

বায় ধতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

কবিশেখর প্রযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বণিলেন যে, স্বর্গগত 
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জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্তায় প্ররূত পাহিত্যিক দেশে বিরল । তিনি নানা ভাবে 

বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তীহার “গরোজিনী” ও “অশ্রুমতী'” অমর হইয়া 

থাকিবে । তিনি সারা জীবন সাহিত্য লইয়! কাটাইয়াছেন। তিনি সাহিত্যগতপ্রাণ ছিলেন 

ঝলিলে কিছুমাত্র অতুযুক্তি হইবে না। তৎপরে তিনি স্বরচিত একটা কবিতা পাঠ করেন। 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় এই উপলক্ষে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। 
সভাপতি প্রযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, “আমরা তাহার সহিত বিশেষ 

ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। তীহার দেশপ্রেমিকতা অসাধারণ ছিল। তিনি সাহিত্যের 

সেবা করিয়া! যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয় । তিনি পরিষদের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু 

ছিলেন। এক সময় পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। পরিষদের কাজ করিবার জন্ত 

তাহার প্রবল আকাজ্জা! ছিল। তিনি ইংরাজী, ফরাসী, মরাঠী প্রভৃতি বহু ভাষায় উৎকৃষ্ট 

উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনুবাদ করিয়! গিয়াছেন। মহামতি তিলকের গীতা-রহস্তের তিলকভাষ্যের 

বঙ্গান্বাদ করিয়। গিয়াছেন । তাহার জন্ত আমরা বিশেষভাবে শোকসন্তপ্ত | রাচীতে তাহার 

বাঙ্গালায় আমর! প্রায়ই যাইতাম। সেই বাঙ্গালাটি একটি আশ্রম। তাহার 'অভাবে বলদেশ 
ও বঙগসাহিত্য প্রকৃতই দীন হইল । তাহার উপযুক্ত স্বতি তিনিই রাখিয়া গিক্সাছেন।” 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থু বাছাছ্বর বলিলেন, “স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর প্রতিভা 
বনুমুখী ছিল। কি নাট)সাহিত্যে, কি কাব্য বাঁ উপন্তাসে, কি প্রহসনে, কি ধর্মতত্ব, মনস্তত্ব 
ব1 দর্শনে, কি নান! প্রবন্ধ বা গ্রন্থরচনায়, সঙ্গীতে ব! চিত্রাঙ্কনে--সকল বিষয়েই তার প্রতিভা 

অত্যুজ্জল ছিল। নাট্যসাহিত্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। আজকাল দেশে স্বদেশপ্রেম ও 
জাতীয় ভাব জাগিয়াছে_ইহা দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা বহুপূর্বে বাল্যকালে তাহার 

লেখাক্ শ্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবের উন্মেষ দেশমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহার 

“সরোজিনী/, পাঠে, সতীত্বের জন্ত হিন্দুরমণীগণ কতদূর সৎসাহদ ও আত্মত্যাগ দেখাইতে 
পারেন, তাহা বাল্যজীবন হইতে মর্মে মন্মে বুঝিয়াছি-_“আবল জঙ্গ চিত দ্বিগুণ দ্বিগুণ--” 

ইত্যাদি উন্মাদনাপুর্ণ রচনার প্রভাব সে সময়ে সমগ্র দেশে বিস্তৃত হইয়া! পড়িয়াছিল। 

প্রহসন রচনায় তিনি দিদ্ধহস্ত ছিলেন। ২৭ বৎসর আগে রীচীতে ইউনিয়ন ক্লাবে সপ্তাহে 

একদিন বৈঠক হইত; তথায় জ্যোণৰাবু নিজের রচিত প্রহসন ও অন্ান্ত গ্রন্থ নিজের ভাবে 

পড়িতেন। রাঁচীতে বাঙ্গালীরা তাহ! শুনিয়া কত যে আনন্দ ও আমোদ উপভোগ করিতেন, 

তাহার বর্ণনা কর! অসস্ভব। তিনি রীচীর প্রাণন্বর্ূপ ছিলেন বলিলে অতযুক্তি হয় ন। 

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা বলিতেছি। রীচীতে বাঙ্গালীদের এমন কোন সভা- 

সমিতি হইত না, যাহাতে জ্যোতিবাধু ও সত্যেন্্রবাবু উপস্থিত ন1 থাকিতেন। রীচীবানীদের 

কিরূপ ভক্কি ও শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়। বোঝান যায় না। আজ 

জ্যোতিরিন্ররের জ্যোতি: বিহনে রাচী অন্ধকার। বন্থদিন পূর্বে তিনি আমাকে রীাঁচীতে 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে বগেন। জ্যোতিবাবুর সভাপতিত্বে আমার "থাস্ের” প্রথম 
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পাওুলিপি পঠিত হয়। তাহার আবাসস্থানটি প্রাচীন কালের মুনিখধিদের তপোবনের কথ! 

মনে জাগাইয়া দেয় । রীচীতে এমন কেহই যায় নাই, যে সেই তপোবন দর্শন করিতে 

না গিয়াছে । রীচীর মোরাবাদীর পাহাড় তথাকার একটি তীর্থগ্থান। রীচীর সর্বাপেক্ষ। 

স্বাস্থ্য প্রদ স্থান মোরাঁবাদী, তথাকার একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর তাহার আশ্রম। 

সেই আশ্রমে শুভ্রকেশ, গৌরকাস্তি, সৌম্যমুর্তি, দীর্ঘদেহ, খধিকল্প জ্যোতিরিন্ত্রকে দেখিলে 
প্রাচীন যুগের কথাই স্মরণপথে উদ্দিত হইত। আশ্রমের প্রার্কৃতিক সৌন্দর্য, , মধুর ও 

শাস্তভাব মনকে স্বতঃই মুগ্ধকরে। আশ্রমে কপোত কপোতী, ময়ূর ময়ুরী, হরিণ শশক 
প্রভৃতি নানা জাতীয় শাস্ত-প্রকৃতির পশুপক্ষী আছে--তাহাদের তিনি নিজহাতে সঙ্কাল 

সন্ধ্যা পরিচর্যা করিতেন । তিনি নিজহস্তে বাগান তৈয়ারী করিতেন। তিনি একাছারী 

ছিলেন । প্রত্যহ রিক্পতে চড়িয়া রাচীর বন্ধুবান্ধবঃ আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ লইয়া, বেলা 

১২১ টার সময়ে আশ্রমে ফিরিয্না ৪টার সময় আহার করিতেন। তিনি তিনখানি মাসিক 

পত্রিকায় রীতিমত লিখিতেন এবৎ “তত্ববোধিনী” পত্রিকার সম্পাদন করিতেন। মৌলিকত্ব 

তাঁহার বংশগত । জ্যোতিবাবুতে এই মৌলিকত্ব পূর্ণমাত্রায় ছিল। ম্বদেশগ্রেম ও সমাজ- 

সংস্কার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিতেন, তাহ কাধ্যে পরিণত করিতেন। তাহার পোষাক 

পরিচ্ছদ স্বদেশী। স্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সে কালে তিনি 

স্ত্রীকে লইয়া অশ্বারোহণে রাজপথে ভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেন না) 

তজ্জন্ত লোকের গঞ্জনা অনেক সন করিয়াছেন। স্বদেশী ব্যবসাতে তাহার আর্থিক বু ক্ষতি 

হইয়ান্িল। তিনি স্বদেশী জাহাজ কোম্পানি খুলিবার জন্য কেবলমাত্র একখানি জাহাজের 
খোল কিনিয়া, তাহাতে ইঞ্জিন প্রভৃতি কল লাগাইয়া পুর্ববঙ্গে যাত্রীজাহাজের ব্যবসা আর্ত 

করেন। শেষে তাহাতে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হন। ১৫।২০ বৎসর ধরিয়া! তাহাকে বুঝিবার্প ও 

জানিবার আমার অবসর হইয়াছিল। সেই জন্ মুক্তকণ্ঠে বলিতোছ যে, জ্যোতিরিক্রনাথে 
মানুষের মত মান্থুষ আমরা দেখিযাছিলাম। ছবি আকা তাহার “বাই” ছিল; রাচীতে 

নুতন লোক গেলেই তিনি তীহার ছবি পেন্সিলে আকিতেন। বিলাতে সেই সব ছবির 
থুব সুখ্যাতি হইয়াছে; শুনিতেছি, সেথাঁনে সেগুলি ছাপাইবার ব্যবস্থা হইতেছে । তিনি 

বঙ্গভাষ1 ও সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়! গিয়াছেন।” এই কয়েকটী কথা বলিয় বধ! 

নিয়োক্ত দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, * 
(১) “বঙ্গের কৃতী স্ুুসস্তান, বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ সেবক, নানাতাবে 

বঙ্গসাহছিত্যের পুষ্টিকারক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপুর্ববব সহকারী সভাপতি, মনস্বী 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, 
তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে লমবেত হুইয়! 
সাহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের 
নিকট আন্তরিক সমবেদনা! জাপন করিতেছেন।” 

3১৪ 
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(২) “বলীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর্গীয় জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপযুক্ত 

স্বৃতি রক্ষা করিবার জন্য কার্যযনির্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক ।” 

এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত যতীক্তর 

বাবু তাহাকে সভাপতির আসন ছাড়িয়া দিলেন। সভাপতি মহাঁশয় বলিলেন যে, তিনি 

অনিবার্ধ্য কারণে বিলম্বে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই জন্ত তিনি বিশেষ হুঃখিত। 
শ্রীযুক্ত অমুতলাল বন্থু নাট্যকলাম্মধাকর মহাশয় উক্ত দুইটি: প্রস্তাব সমর্থন 

করিয়! বলিলেন,__“জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আজকালকার অনেকেই পরিচিত নয়। ১৭1১৮ বৎসর 

আগে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। সাহিত্য বা কবিত্ব, যে বিষয়েই মানুষ কৃতিত্ব অর্জন 

করুক না কেন, প্রকৃত মনুম্তত্ব ন1 থাকলে কিছুই নয় । মানুষ হিসাবে তাহাকে দেখ! দরকার। 

প্রথমেই রূপ বা চেহারার কথা বলতে হয়। মানুষের চেহারা 00945 15001701022170280101), 

জ্যোতিবাবুর চেহার! অতি সুন্দর ছিল। তিনি জোড়াপাকোর বাড়ী হতে বোধ হয়, ১৮৬৫ 

সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পানী চড়ে পড়তে আসতেন । কি সুন্দর চেহারা__পেপ্টলুন 

নেক্টাই না পরেও তিনি সাহেব । অল্প ৪1%এর সাহাষ্য নিয়ে স্তাহার সৌন্দর্য্য খুলে দেওয়া 
যেত। ১৮৭২ সালে তিনি নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৭১ সালে আমর! দীনবন্ধু ও 

মাইকেলের অভিনয়যোগয এব নাটকের অভিনয় করেছি, মনৌমোহনও শেষ হয়েছে । সেই 

সময় “পুরুবিক্রম” পেলে যে আনন্দ ন! হয়, তা বল্তে পারি না--এই কথ! আমাদের মনে 

উঠল। তার আগে 'চিতোর' অভিনয় হয়ে গেছে। তিনি নাটকে নৃতন ধারা ঢোকালেন, 
পুরুবিক্রমের ০০905112176 স্বাভাবিক ভদ্রতার গুণে, চাহিবামাত্র দ্িলেন। ১0185 2100 

£১15%800215 যিৎকিঞ্িৎ জলযোগ”, 'সরোজিনী'--এ সব হল। তাঁর “অশ্রমতীর” অভিনয় 

করিনি । তারপর তিনি নাটক রচন! ছেড়ে দিলেন। ১৯০৫ সালে তার সঙ্গে শেষ 

দেখ শিমুলতলায় । জিজ্ঞাসা করলুম, এখন নাটক লেখেন না কেন? তিনি বললেন, 

গিরিশ প্রভৃতি লিখছে; আর ত প্রয়োজন নাই। বীরের মত জবাব। তাঁর ছবি আকা 

একটা মস্ত বাই ছিল । আমার এই মুখখানারও একট! ছবি তিনি 0700135019051) 001261) 

করে কখন যে নিয়ে ফেলেছেন, ত! জান্তেও পারি নাই । লেখ! তাহার স্বভাব ছিল ও লেখাই 
তার কাজ ছিল। সংস্কৃত সমস্ত নাটকগুলির কেবল 11615] 090915001 করে গিয়েছেন, 

তা দেখলেও চমত্কৃত হতে হয় 1 

শ্রীযুক্ত কিরপচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, 
মহাঁপুরুষের গুণকীর্তন ও তাহার স্বৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং শোক প্রকাশ করিবার জন্ঠ 

আজ আমরা! সমবেত। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের দিকৃপাল, 
হোত ও খধিকল্প পুরুষ ছিলেন । আমি তাহাকে দুই এক বার দেখিয়াছি, কিন্ত সাহিত্যের 

ভিতর দিয়া বহুবার দেখিয়াছি । তিনি পরবর্তী কালে নাটক লেখেন নাই। হৃদয়ের, দশের 

ও দেশের কল্যাপ যাহাতে হয়, এইরূপ রচনাই লিখিতেন। তাহার 'অশ্রমতী”র সহিত অশ্রু 
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মিশাইয়! আবালবৃদ্ব-বনিতাকে কাদিতে দেখিয়াছি । তাহার এই শ্রেণীর সুন্দর ও সন্ভাবপুর্ণ 

গ্রন্থ হইতে দেশের লোক-চরিত্রের প্রকুষ্ট উদাহরণ পাওয়! যায়। জ্যোতিবাবুর জীবস্ত 
লেখায় ও সুরেন্দ্র মজুমদারের কবিতায় দেশাত্মবোধ, সাহিত্য-প্রীতি আজকালকার লোকের 

দেখিবার ও অন্করণ করিবার উপযুক্ত । এখন তাহার! সমালোচনার বাহিরে । তাহার 

মৃত্যুতে দেশের হৃদয় বান্, চরিত্রবান্, দিকৃপালের অবসান হইল । 
সকলে দণ্ডায়মান হইয়! প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । | 

শ্রীযুক্ত মন্সঘমোহন বহ্থ এম্ এ মহাশয় ৬জ্যোতিবাবুর স্তিরক্ষ' সম্বন্ধে প্রস্তাবের 
সমর্থন করিয়৷ বলিলেন যে, কলিকাতা ও রাচীতে ক্াহাকে তিনি দেখিয়াছেন। তাহার হৃদয় 

প্রেমময় ছিল: মানুষের সঙ্গে শুধু নয়_-পণুপক্ষীর সঙ্গে তিনি প্রেমের সহিত মিশিতে 

পারিতেন। তাহার সুন্দর সরল হাসি দেখিবার মত ছিল । তিনি 'সরোজিনী' ও “অশ্রুমতী'তে 

আমাদিগকে কাদাইয়াছেন। আবার অন্ত বই পড়িয়া হাসিয়াছি। তিনি নাটাসাহিতোর 

ইতিহাস সম্বন্ধে পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন । 

শ্রীযুক্ত অমূজ্যচরণ বিগ্যাভূষণ মহাশয় এই দ্বিতীয় প্রস্তাব দমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে 
উহ গৃহীত হইল । 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মাখন সভাপত্তি মহাণয়কে ধন্যবাদ দিলেন । 

তৎ্পরে সভাভঙ্গ হয়। 

গ্লীদার কা নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবস্তা 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

দশম মাসিক অধিবেশন 

১৫ই চৈত্র ১৩৩১, ২৯ এ মাচ্চ ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ ৬টা। 

রায় শ্রীযুক্ত টণালাল বস্তু বাহাছুর-_মভাপতি । 

আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধাঁরণ-স্দস্ত নির্বাচন, 

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ক্কৃতজ্ঞতাজ্ঞাগপন, ৪ । প্রবন্ধ-পাঠ-($) মহীমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী দি আই ই, 'এম এ মহাশয়-লিখিত “বঙ্গস।হিত্যে প্যারীটাদ মিত্রের গ্রভাব” 

নামক প্রবন্ধ, (খ) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাঁহ! এম এ, বি এল, এফ জেড এস মহাশয়ের লিখিত 

“পুরুলিয়ার পাখী” নামক প্রবন্ধদ্য়, এবং ৫। বিবিধ । 

অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থু বাহাছর সভাপতির আসন 

গ্রহণ করিলেন । 

১। গত তিনটি অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল । 
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 ই। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পরিষদের 

সাধারণ-স্দন্তরূপে নির্বাচিত হইলেন । 

৩। থখ--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদা তৃগণকে কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞপন করা হইল। 

৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ছরপ্রপাদ শান্ধী মহাশয় বলিলেন যে, ৬প্যারীচাদ মিত্র 

মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ন্খেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাহাকে পাযারীটাদ সম্বন্ধে যাবতীয় 
কাগজপত্র ব্যবছার করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তজ্জন্ত তাহাকে তিনি ধন্যবাদ দিয়। প্রবন্ধ 

পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর পণওত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করতু মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধে ভাবিবার 

কথাই বেশী। প্রকাশিত হইলে রীতিমত আলোচন! হওয়াই উচিত। অনেক জিনিষ 

প্রবন্ধে আছে-যাহার সম্বন্ধে কেবল শুনিয়া মত দেওয়া চলে না। কেমন করিয়া ইংরাজি 

শিক্ষার কুফগপ হইয়াছে-_-ইংরাজি শিক্ষার কি করিয়! ভালটুকু গ্রহণ ও মন্দটুকু পরিহার কর! 
যায়, ভাহ1 ভাবিবার বিষয় । আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে কেন তীন্তার ধারণ! প্রথমে হয় নাই 

ও পরে পরলোক বিষয়ে বিশ্বাস হইয়াছিল-_-এ সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখ! উচিত । 

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে অনুরোধ 
করিলেন ধে, প্রবন্ধ ঘখন প্রকাশিত হইবে, সেই সময় ৬প্যারীাদ মিত্রের সমস্ত গ্রন্থের 
একটি তালিক! যেন দেওয়া হয়। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-“এই প্রবন্ধে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবাঁব বিষয় 

রহিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্ধী মহ!শয় এই প্রবন্ধের জন্য 

বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন ও বৎসরাধিক কাল ধরিয়া ৬পারী্ঠাদ মিত্রের মৃত্যুর পূর্বেকার 

এবং পরের যাবতীয় কাগজপত্র অস্ুসন্ধান করিয়া প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন । 

এই জন্য তীহার প্রবন্ধ সাতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শান্্রী মহাশয়ের নিকট আমরা 
এই অন্ত বিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধে অনেক নৃতন বিষয় সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। সাধারণতঃ 

প্রচীন বঙ্গবাসী অনেকেই ৬প্যারীষ্ঠাদ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানেন--আধুনিক যুগের 
বঙ্গবাসী ততট! নাও জানিতে পারেন, তীহারা বোধ হয়, “আলালের ঘরের ছুলালে*র 

রটগ্জিতা হিসাবেই তাহাকে জানেন। তিনি যে সে সময়কার সমাজে কত উচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন--তাহার জীবনী কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে উজ্ভ্র ছিল, তখনকার কত 

সংকার্য্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, স্ত্রী-শিক্ষ! প্রচারে তিনি কত উৎসাহী 

ছিলেন--এ সব কথা হয় ত অনেকে জানেন না। তখন সবেমান্্র স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের 

আন্দোলন দেশে উঠিয়াছিল; সুতরাং এই কার্ধ্য তাহাকে কত বিরোধ সহ করিতে 

হইয়াছিল। তিনি কত যত্ব, পরিশ্রম ও. লেখনী দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারকল্পে তাহার 

শক্জি-পরিচালন করিয়াছিলেন; তাহ ভাবিলে বিন্মিত হইতে হয়। মাপিক “বামারঞ্জিকা” 
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ও “বামাতোধিণী* পত্রিক! প্রচারদ্বারা যাহাতে দেশে মহিলা-সমাজ হইতে অজ্ঞানান্ধকার 

দূর হইয়া! জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়, তজ্জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্ট1] করিয়াছিলেন। তিনি এই 

আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক না হইলেও একজন অনুরাগী শ্রেষ্ঠ কন্মী ছিলেন--এ কথা 
সর্বজনবিদিত ছিল। এই হিসাবে তাহার স্থান এ দেশের সমাজ-দংগ্কার.ইঠিহামে অতি উচ্চে। 

বঙ্গলাছিত্য তাহার নিকট বিশেষভাবে খণী। তিনি চলিত ভাষায় তাহার গ্রস্থাগি 

লিখিতেন ; পণ্ডিতগণের বিরাগভাজন হইতে হয় বলিয়। সে বিষয়ে সংকোচ বোধ .করিতেন 

না। তাহার ভাষার একটি বিশেষ ধারা ছিল। চলিত ভাঁষার আবরণে অনেকানেক 

ছুরূছ তত্ব সাধারণের বোধগম্য করিয়া লেখাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। শিক্ষা-বিস্তারের 

জন্ত প্রচপিত গগ্ভদাহিতোর ধারা পরিশ্্যাগ করিয়া তিনি একটি নূতন ধারার প্রচলন 
করিয়াছিলেন; ইহাতেও তাহার উদ্দেশ্ত সফল হইয়াছিল। এখন অবশ্য সে ধারা নাই, 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । এখনকার এক এক লেখকের এক এক ধারা- চলিত ভাষাও 

আছে, সংস্কৃতমূলক ভাষাও আছে; আবার এই ছ্ুইয়ের সংমিশ্রণও আছে; আবার 

অনেক গ্রন্থকার গ্রাম্য ভাষাও অবলম্বন করিতেছেন।, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীটাদের 

প্রভাব বিশেষ আলোচনার বিষয়। তিনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। একট]! 

যুগের তিনি চিন্তাশীল লেখক, সমাজ-সংস্কারক, নেতা ও অগ্রণী ছিলেন। যাহা তিনি 

বলিতেন, কাজে তাহ তিনি দেখাইয়। গিয়াছেন। ডেভিড হেয়ার এ দেশে যে জ্ঞান ও 

শিক্ষার ধারার প্রতিষ্ঠাতা, প্যারীঠাদ তাহার দক্ষিণহস্তম্বরূপ ছিলেন । নিমতলার দুইটি প্রাচীন 

কায়স্থ-দত্ত ও মিত্রবংশ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতার হিন্দুসমান্জর অন্যতম নেতা 

ছিলেন। রান্তার একদিকে প্রসিদ্ধ দত্তবংশ ও অপরদিকে মিজ্রবংশ। হাটখোলার স্বর্গীয় 

মদন দত্তের কন্তাকে ছার পিতামহ বিবাহ করেন। মেটকাফ, হলের (বর্তমান কালের 

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেগী ) তিনি সুধু প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না_ত্ীগাকেই তাহার লাইব্রেরীয়ান 

ও কর্ম্মাধ্যক্ষপদে থাকিয়া মাথায় করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি চালাইতে হইয়াছিল। তিনি 

সাধারণের প্রভৃত উপকার করিয়! গিয়াছেন। প্রেত-তত্ব ( 59171002119া) ১ সম্বন্ধে সে কালে 

এ দেশে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিঙ্জেন__-এ বিষয়ের জটিল তত্বের মীমাংসা তখন একমাত্র 

তিনিই করিতে পারিতেন । আমরা শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে রুতজ্ঞ। 

পূর্বযুগের একজন প্রকৃত দেশহিতৈষী, কর্ম, সমাজ-সংস্কারক, সংকার্ষ্যে ব্রগী, বাঙ্গালার 

সাহিত্যের উচ্চন্তব্ের চিন্তাণীল লোকের পরিচয় আজ আমর! তাঁহার নিকট হইতে পাইয়। 

আনন্দিত হইয়াছি। আমর! এমন প্রবন্ধই তাহার নিকট হইতে আশা করিয়াছিলাম। 

আমি আপনাদের সকলের পক্ষ হইতে পুজনীয় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে আন্তরিক 

কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।” 

(খ) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহ1 এম এ, বি এল, এফ জেড, এম্ মহাশন্নের প্রবন্ধের 

পাঠ সমরাভাবে স্থগিত রছিল। 
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তৎপরে সভাপতি মহাশয়, উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের পক্ষে সমবেত সভ্যমগ্ডলীকে 

উত্তরপাঁড়ায় কবিবর হেমচন্দ্রের বানভবনে প্রস্তরফপক-প্রতিষ্ঠা-সভায় উপস্থিত হইবাঁর জন্ত 

অনুরোধ করিলেন। 

শীমুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্সি নহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। 

তৎ্পরে নভাভঙগ হয়। 

বীদ্বারকা নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীমহিমানিরপ্রীন চক্রবস্তা 
সহকারী সম্পাদক | সভাপতি। 

ক--পরিশিষ্ট 

প্রস্তানিত জাধাজণ-সনদ্স্যগঞ। 

প্রস্তাবক _-শ্রীযুক্ ঢারুচন্ত্র নন্দী, সম্র্থক--শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিছ্যা।ভূষণ, সদস্ত--১। 

শ্ীযুক্ত কুলচন্দ্র দত্ত, ১৩1১ মদন দত্তের লেনঃ বুধাজার, কলিকাত11গঃ --শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ 
রাঁয় চৌধুরী, সম-__-এঁঃ সদ--২।। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম এ, বি এল, এডভোকেট, 
কলিকাত। হাইকোর্ট, ৩৮.এ, বকুলবাঁগান রৌভ, ভবানীপুর, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ 

পাল, চন্দ্রপুর, বাগনান পোঃ আঃ, জে ভাওুড়া। ৪1 শ্রীযক্ত ফিতীশচন্্র সেন এম এ, 

আই দি এস্, খ্বোঁস্বাই লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের সেক্রেটারী, বোম্বাই; ৫। শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্রনাথ নাগ এম এ, এসিষ্ট্যাপ্ট সেটেলমেন্ট অফিদার, ২৪ পঃ, ক্যাম্প টাকী; ৬ | শ্রীয্ক্ত 

শান্তিকুমার রায় চৌধুরী এম ৭, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট, ১৬০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, 
কলিকাতা । প্রঃ_শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বি্যারত্ব, সম-_-এ, সদ--৭। শ্রীযুক্ত হরিদাস 

চট্টোপাধ্যায়, এটা, ১৭ লোয়ার সাকৃলার রোড, কলিকাতা । প্রঃ-_শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্ 
চক্রবর্তী বি এল, সম--ও, দদ--৮। শ্রীঘৃক্ত নপ্রিনীনাথ দে, মেদিনীপুর । প্রঃ-শ্রীষুক্ত 

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ, পম._-এী, সদ--৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাগ চট্টোপাধ্যায় এম এ, 

অধ্যাপক, কটন কলেজ, ?গীহাটী 7; ১০। শ্রীঘূক্ত স্থরেশচন্দ্র দত্ত এম এ, অধ্যাপক, কটন 

কলেজ, গৌহাটী ; ১১। শ্রীযুক্ত লক্ষমীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম এ, অধ্যাপক, কটন কলেজ, 

গৌহাটা । প্রঃ - শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, সম-_-এ, সদ-_১২। শ্রীষুক্ত গঙ্গাধর ঘোষ, ১৯।২ লক্্মীদত্ত 

লেন, কলিকাতা । প্র- শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিদ্াভূষণ, সম--শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধায়, 

সদ--১৩। শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়, জমিদার, ৮৫ আমহাষ্ট স্ীট, কলিকাতা । প্রঃ__প্রীযুক্ত 
কিরণচন্দ্র দত্ত, সম-_শ্রীযুক্ত অমৃঙ্যচরণ বিছ্যাভূষণ, সদ--১৪। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বি এ, ইণ্টারপ্রিটারঃ কলিকাতা হাইকোর্ট, ২৩৪ আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার । 

প্রঃ শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়, সম--এ, সদ--১৫। শ্রীযুক্ত হরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
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বিদ্যাভূষণ সাহিত্যরত্ব বি এস্সি, এম আর এ এস্ ১৯ ভীম ঘোষের লেন, কলিকাতা । 

প্রঃ-_শ্রীধক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য বি এ, সম-শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দে, সদ-- ১৬] শ্রীযুক্ত 

নির্মলচন্ত্র দন্ত বি এল্, ১১ মাণিকতল! স্রীট, কলিকাতা । প্রঃ-জীযূক্ত বায় মৃত্াঞ্জয় রায় 
চৌধুরী বাহাছুর, সম-শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম এ, সদ--১৭। প্রীসুক্ত গিরিঞাভুষণ 
বন্দ্যোপাধ্যাক্প বি এল, উকীল, বল্লভপুর, মেদিনীপুর; ১৮। শ্রীয়স্ত ললিতমোহন বকৃদী এম এ, 
[বি এল, কোচবিহার প্রঃ-_ শ্রীযুক্ত হরিপদ মাহতি, সম -উ, সদ--১৯। শ্ীধুক্ত পবেশচজ্জু 
চট্টোপাধ্যায়, ২৮।২।এ নিবেদিতা লেন, ধাগবাজার, ২৭1 শ্রীমূক্ত ভূদেব সরকার, ধৃলুরদহ, 
পোঃ মিনা খা, ২৪ পঃ। 

খ_- পরিশিষ্ট 

উপপহাল্লচ্্ল্দপ প্রাপ্ত পুস্তক 

উপহারদাতী-_ শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাঁহ এম এ, বি এল্, পিএচ, ডি, উপন্ৃত পুস্তক,-- 

(১) লিচ্ছবি জাতি ; শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য শান্পী_ ৩) 176 00071)905-72755 

01) 075 10217901057 01091015847 110 17117551, 0০৬৮, 01 110012, 0০170181 
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[2%19191501005 256 ৬৬০০1) 15121710, 412191108) (৬) £01)0211২91901৮ ০1 009 
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13011528006 £5105110270 15001091950 090 17916-19177 7 1019 ০)65061-11)-0177150, 

139059] 58০6৮, 1১০০1৫-1)210০৮,- (৮) 11151010151 10091607079 1161)051 
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ভ্রাত্রিৎস্ণ র্ধব 

প্রথম মানিক অধিবেশন 
১৭ই জ্যেষ্ঠ ১৩৩২, ৩১এ মে ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ ৬ট]। 

কুমার আীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাছুর--সভাপতি। 
আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্যাবিবরণ পাঠ । ২। সাধারণ-সদস্ত 

নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাত়গণকে কৃতভ্ঞত| জ্ঞাপন, ৪ | গ্রবন্ধ-পাঠ-_ 

শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব মহাশয়-লিখিত “অপ্রকাশিত পদরত্বালী” নামক 

প্রবন্ধ এৰং তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের নিবেদন” 1৫1 বিবিধ । 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্গু এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শীধুক্ত মমুল্যচরণ বিগ্যাতৃষণ 

মহাশয়ের সমর্থনে কুমার শ্ঘুক্ত মহিমানিরপ্রন চক্রবন্তী বাহার সভাপতির আদন গ্রহণ 

করিলেন। ্ 

১। গত অধিবেশন দুইটির কার্যবিবরণ পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল । 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমগিত হইলে সাধারণ- 

সদস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন। 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদশিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কুতজ্ঞত। 

জ্ঞাপন কর! হইল । 
৪1 কে) শ্রীযুক্ত হরেকৃষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্র মহাশয় তাহার “অপ্রকাশিত 

পদরত্বাবলী” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

খে) শ্রীযুক্ত মন্মধমোহন বন্দু এম্ এ মহাশয় “অপ্রকাশিত পদরত্বাধলী””-সম্পাদক শ্রীযুক্ত 

সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত অগ্ভকার প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাহার “নিবেদন” পাঠ করিলেন । 
তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ 

বিস্তাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব মহাশয় প্রবন্ধ ও “নিবেদন'” সম্বন্ধে 

আলোচন! করেন। | 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক ও আলোচনাকারীদিগকে ধন্তবাদ দিলেন। 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। তৎপরে 

সভাভঙ্গ হয়। 

টদ্বারকা নাথ মুখোপাধ্যায় শ্ীচুণীলাল বন্ধ 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
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ক--পরিশিষ্ট 

প্রস্তাবিত সামা কবণ-সদস্যগঞ্ 

প্রস্তাবক--রাঁয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাছুর, সমর্থক- শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম্ এ, 

সদস্ত--১। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ মুন্সেফ, ২ ঈশ্বরদাস লেন, শীখারি- 

টোল!, ঢাকা; প্রঃ_শ্রীমুক্ত রামকমল সিংহ, সম--এ, সদ--২। শ্রীযুক্ত যতীন্দর প্রসাদ 

ভট্টাচার্য, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ ; ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ ঘোষ, ১৩ গৌরীশঙ্কর ঘোষাল 
লেন, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাঁত। ; প্রঃ-মৌলবী মুহম্মদ শহীহুল্লাত, এম্ এ, ৰি এল্, সম_-্, 

সদ ৪। মৌলবী আবদ্রল হাকিম বিক্রমপুরী, মুন্সীগঞ্জ, ঢাক1) গ্রঃ-- শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী 
মজুমদ!র এম এ, সম-_এী, সদ--৫। শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রনাগ মজুমদার, “আনন্দ-বাজার-পত্রিকা+- 
সম্পাদক, ৭১।১ মুজাপুর ট্রাট; ৬। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিন্র বি এ, ৫৯ বীডন ই্ট্রীট, 

কলিকাতা; প্রঃ শ্রীমুক্ত অমুল্যচরণ বিছ্যাভূষণ, দম--এঁ, সদ--৭। শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্ 

ভট্টাচার্য্য, ১৯ এলগিন রোড, কলিকাতা, ৮। শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার সেন, শীতলাই, পাবন! ; 

৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র সান্তাল এম্ বি, ২৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাত। ) শ্রীযুক্ত অনিল- 
কুমার রায়, ২০২ রামমোহন সাহা লেন, কলিকাতা; প্রঃ-_্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায়, সম-_ও, 

সদ-__-১১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্ত্র রায়, ২২ সরকার বাই লেন, কলিকাতা ; প্রঃ__শ্রীযুক্ত রামকমল 

সিংহ, সম-_-এ, সদ--১২। শ্রীযুক্ত শস্তুরঞরন সিংহ, ৩ হোগলকুড়িয়া গলি, কলিকাত!; 

প্রঃ-_ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত, সম-_-এ, সদ--১৩। শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন শীল, ৬ রামচন্ত্র 

মৈত্র লেন, কলিকাতা; 'গ্রঃ-শ্রীযুক্ত ননীলাল ভষ্রাচার্ধ্য, সম-এ, সদ-১৪। শ্রীযুক্ত 

কালীচরণ মিত্র, ৪ ভালিমতল৷ লেন, কলিকাতা ; 'প্রঃ--শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ দত্ত, সম-_-এ, সদ 
_-১৫। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহ্বারী মেন, ৩* শঙ্কর হালদার লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা ; 

প্রঃ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত. সম-শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিগ্যাভূষণ, সদ--১৬। শ্রীুক্ত কানাই- 

॥ লাল বস্থু, কেশিয়ার, গ্রেহাম কোৎ, রেসুন। 

খ--পরিশিষ্ট 

উপহাল্পস্্দপ প্রাপ্ত পুস্তক 

উপহারদাতা,*-শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক, (১) সৈনিক-বধূ, 

(২) পল্লীব্যথা, (৩) মধুমালতী ; শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্য্যোপাধ্যায়__(8) হিন্দু ডুবিল? শ্রীযুক্ত 

জিতেন্দ্রনাথ বন্--(৫) শ্রীমস্তগবদ্গী ত1; শ্রীযুক্ত ব্রাহ্গণ-রক্ষা সভার কার্য্যাধক্ষ_-(৬) আউলটাদ 

বাউলের গাঁন, (৭) গো-সেবা-মাহাত্মা, (৮৮) সদাচার-মাহাত্ময ; শ্রীযুক্ত সতীশ5ন্ত্র বন মল্লিক, 

2(৯) ফেলোশিপ-প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ( হিন্দু-দর্শন ) প্রথমাংশ ; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ 
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(৯০) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ, ১৪শ অধিবেশন, দর্শন-শাখা, (১১) 

এ, ১৩শ অধিবেশন, দর্শন-শাখা, (১২) এ ১৫শ অধিবেশন, ইতিহাস-শাখা, (১৩) এ, সাহিত্য- 

শাখা, (১৪) এ দর্শন-শাখ! ; শ্রীযুক্ত লাহার অমৃত প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ-_-(১৫) শ্রীমদ্য়ানন্দ- 

প্রকাশ, হিন্দী ), শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত_(১৬) উপদেশরত্বমাল, ২য় ভাগ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 

দত্ত--(১৭) বেদীস্তপরিচয় ; শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়--(১৮) নিম্মাল্য ; শ্রীযুক্ত রণেন্দ্- 

কুমার রায় চৌধুৰী_(১৯) বৈদিক-সমস্ত। সমাধান; *ভ্রীবিঝ্ুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ সম্পাদক__ 
(২০) শ্রীবিষুওপ্রিয়া নাটক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বস্থ_-(২১) সোণার হরিণ, (২২) রক্র২কমল ; 

710 115178.228) 305৮, 91 100125, 00170121 1১019110861017 13121701)--0২৩) 112100115 

01 05 0০০91951০91] ১০:৮০ ০91 [10019) ৬০1], ১01,৬11. 1716 2, (৪) ১৪6০0001755 

১1)0৯1105 1710931955 091 01 0০9-01961506 10০৮০177206 10 1700175 0011100 000 7621 

[913-74) (২৫) 1২০৮15০৮৮00 01751717900 01111019717 1923-24 শ্রীযুক্ত জিতেন্জরনাথ 

বন 0২৬) 1150 18৮7 1২650105 13901: (২৭) 817 [৬19,565 31175 ১০1১৭, ০৮, 

1১955, 1৬180195--6২৮) [৬1000017591 008 /5১1:01)2901951081 ১০৬০৮ ০1 11)912) 

০, 73 (19208027১99 17001)6101760 17 11)501109610105) 3 শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ 

বিদ্যাতৃষপ,--(২৯) 0০86910605 ০0? 075 ৬০111200121 14165150015 (00010100655 

[,0131215 1১ ]. [401£ (ছুপ্রাপ্য ), শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দণ্ত--(৩০) [0170115960০ 

/591800 390190 01 1390591, ৬০1, [. 95. [00 12১ 200 14 00 97 ৬০1. 11, 

95. 2) 3, 6, 7, 8, ০৯ 1০১ 77) ৬০1. 111. ০5, 7, 87 ৬০1, 1৬. ০, 1 ৬০1. 

৬. [২095, £ 200 2, (৩১) 1২58055 00139£506511500 20002] 13817595771) 

550151215) 13172109911651159595101 110500065,০90109,--(৩২) [1515 01 (171)15- 

০011965 ০01100150 001 019 ০৮৮, 1155, 111312191১5 0100 12190959015 01082051116 

৪৮ 05৩ [020০91) 220 [51101)117569202 00115555 51000 3895 2100 18977 1106 

07091 10-0172169) 7391069] 59019691190 13901 179০1১০৮6৩৩) €০০817011 1১:090০5০0- 

10759, 910191 1২91901%, 13910591 [,58151970502 0০010011) ১৪০10551707 59551010, 

19235) ৬০1. 5৬]. 05, 72, 3,473 1102 1২62150ন15 02106 101521510-- 

(৩৪) [08109] 01015 10619100750 01 1.206215, ড০1, 5011, 1625 5 শ্রীযুক্ত কুমার 

ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পিএচ ভি, (৩৫) 129115 1715001 01075 51):680 

91 13090010151) 2170 01)০ 130001)150 ১০1)০০15, 



প্রথম বিশেষ অধিবেশন 
১৭ই ট্যাষ্ঠ ১৩৩২, ৩১এ মে ১৯২৫, রবিবার, অপরাহু ৭ট|। 

কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জঁন চক্রবর্তী বাহাছুর-_সভাপতি । 

আলোচ্য বিষয়__-“রেখাশব্াভিজ্ঞান++ (বাঙ্গাল! শটহ্যাণ্ড ) বিষয়ে বন্তুতা। বক্তা 

শ্রীযুক্ত দ্িজেন্্রনাথ পিংহ এম্ এস্ পি এস্ লেগুন), এম্ এস্ এস্ এস্ ভি (বালিন)। বক্ত1 এই 

বিদ্যার অর্থ, ক্রমবিকাশ, ইহার দ্বারা সভ্যসমাজের উপকারিতা, পদান্ুপদ ( ৮5009007 ) 

রিগোর্ট কাহাকে বলে, রেখা-লিপিকারের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, বক্তার প্রকার-ভেদ, 
বাঙ্গালা সঙ্কেতলিখন এবং 1170119£ [ব০5এর প্রতিলিপি, প্রাচীন যুগের রেখালিপি 

প্রভৃতি বিষয়ে আলোচন] করিবেন । 

প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য শেষ হইবার পরই এই বিশেষ অধিবেশনের কার্ধ্য 
আবস্ত হয় এবং কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদ্বর সভাপতির আসন গ্রহণ 

করেন। | 

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ সিংহ মহাশয় তাহার “রেখা-শব্দাতি- 

জ্ঞান” বিষয়ে ব্তৃতা করেন এবং তাহার বক্তব্য বিষয় বোর্ডে লিখিয় ব্যাখ্যা করেন। 

অগ্ভকার বক্তৃতায় তিনি প্রধানতঃ নিয়লিখিত বিষ গুলি আলোচনা করেন, 

(ক) এই বিস্তার অর্থ ও ইহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। 
থে) এই বিদ্তার দ্বারা সভ্যসমাজের কি উপকার সাধিত হইতেছে । 
গে) পদান্থুপদ ( ৬০118001) ) রিপোর্ট” কাহাকে বলে। 

ঘে) বরেখালিপিকারের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন । 

(ঙ) বক্তার প্রকার-ভেদ। 

চে) বাঙ্গালা সক্কেত-লিখন সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা । 

(ছ) 111017191) [ব০955এর প্রতিলিপি প্রদর্শন । 

বন্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুকে তীহার গবেষণাপূর্ণ আলোচনার 

জন্য ধন্তবাদ দিলেন। | 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ বাহাছুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, 
এফ .সি এন্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্তবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, 

তিনি লক্ষ্মী ও স্রম্বতীর বরপুত্র। আজ পরিষদে উপস্থিত হইয়া এবং ছুইটী অধিবেশনে 

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তিনি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন 

বাবুকে যে ধন্যবাদ দিয়াছেন, তিনি তাহার পোষকতা ঝরিতেছেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্র বাবুই 
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এই গুরুতর বিষয়ে আলোচনার একমাত্র অধিকারী । গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহাকে তাহার 

গুণের জন্য বাঙ্গালা শটহাও্ বিভাগের অন্ঠতম অধ্যক্ষ করা হইয়াছে । এ বিষয়ে তাঁহার 

স্তায় কৃতিত্ব অন্ত কোনও বাঙ্গালীর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি বিষয়টিকে 
বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি রেখা-বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ইতিহাস, 

ইহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, প্রচলিত প্রত্যেক মতের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিজ্ঞানসম্মতভাবে 

যেরূপ আলোচন। করিগ্মাছেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসাহ্ঁ। বাঙ্গালায় রেখাবিজ্ঞান অর্থাৎ 

শটহ্যাগ্ড প্রচারের জন্ত তিনি যেরূপ যত্ব ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে দেশের প্রভৃত 

উপকার হইয়াছে । অনেকে বাঙ্গালায় বন্তৃতা করেন-_-দে সব কথ! শটহ্যাগ্ডের জ্ঞান না 

থাকায় লোকে রিপোর্ট করিতে পারে না। বাঙ্গালী বক্তাগণ বাঙ্গালায় যেরূপ মনের 

ভাব প্রকাশ করিতে পাবেন, অন্ত ভাষায় সেরূপ ভাৰ প্রকাশ করিতে পারেন না । অথচ 

তাহাদের বন্তৃতার বহু সারগর্ভ কথা বাঙ্গালা শটহ্যাণ্ডে নোট লইবার জ্ঞানের অভাবে 

রিপোর্টারগণ দিতে পারেন ন1। বক্তৃতামঞ্চে, আদালত প্রভৃতি নানা স্থানে ইহার 

উপকারিতা এবধ আবশ্তকতা বিশেষভাবে অন্ুভৃত হইতেছে । সত্বরেই দেশমধো বাঙ্গাল। 

শটহ্যাণ্ড লেখার প্রথা প্রচলিত হইবে এবৎ তাহার মূলে শ্রীধুক্ত দ্বিজেন্্রবাবুর কৃতিত্বের 

বিষয় স্মরণ করিয়া দেশবাসী তাহার প্রতি বিশেষভাবে অদ্ধাসম্পন্ন হইবে। এই ষে 
আজকাল অন্ন-সমন্তা (011900101950717 099001) লইয়া দেশে একট। সাড়া পড়িয়াছে, 

বাঙ্গালা শটহ্যাণ্ড শিক্ষা করিলে অনেকেরই অন্ন-সংস্থান হইবে--ইহ1! নিঃসংশয়ে বলা যায়। 

ড০০৪001091 12950861017 এর ন্যায় বাঙ্গাল! 5170910721070 শিখাইবার ব্যবস্থা করিলে 

কর্তৃপক্ষ দেশের প্রকৃত উপকার সাধন করিবেন। এই বলিয়া তিনি সভাপতি ও শ্রীযুক্ত 

দ্বিজেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন । 
. শ্তরীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থু এম এ মহাশয় এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে 

সভাভঙ্গ হইল । 

শ্রীদ্ধারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচুণীলাল বস্থ 
সহকান্রী সম্পাদক । সভাপতি । 



দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন 

স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রস্বন্দর ভ্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতি-সভা 

২৩এ জোযষ্ঠ ১৩৩২, ৬ই জুন ১৯২৫, শনিবার, অপরাহ্ু ৬|০টা।, 

প্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দর বেদান্তরভ্র এম এ, বি এল্-__পভাপতি । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপত্তির আমন 

গ্রহণ করিয়া বলিলেন,-“আজ ৬ বৎসর হুইল, ১৩২৬ বঙ্গাবের ২৩এ ্জ্যষ্ঠ রামেন্দ্রনন্দর 

ব্রিবেদী মহাশয়েব তিরোধান হয়। তিনি আমাদের এই পরিষদের প্রাণস্বজপ ছিলেন। 

আজ সেই ২৩এ জ্যোষ্ঠ। পরিষদের ইতিহাসে এ দিন একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন। 

রামেন্ত্রন্ুন্দরের ন্যায় ব্যক্তির বিষোগের দিনকে প্রাচীনেরা বিজয়-বাসর বলিতেন। 

পৃথিবীতে তাহাদের বিয়োগ হয় বটে, কিন্তু স্বলোর্কে ঠাহাদের সংযোগ হয়--সেখানে 

আনন্দের উৎসব হয়। দেই জন্য এই দিনকে আমর বিজয়-বাসর বলব । রামেন্দরম্ন্দর নিঞ্জের 

রক্ত দিয়! পরিষংকে পুষ্ট করিয়াছিলেন_তাহার সংস্পর্শে পরিষং উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল । 
আমর! বর্ষে বর্ষে এই দিনে পরিষদের ছায়াতলে মিলিত হইয়! রামেন্দ্রমুন্দর ও বঙগীয়-সাহিত)- 

পরিষৎ সঙ্থন্ধে আলোচন! করিব স্থির করিয়াছি 1” 
কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম ক্বিভূষণ মহাশয় ত্রিবেদী মহাশয়ের বিবিধ গুণের 

উল্লেখ করিয়! স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন পণ্ডিত মহাশয় “পরিষদে রামেন্ত্রস্ন্দর” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী মহাশয় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন । 
শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম এ. পিএচ ডি মহাশয় বলিলেন,--“সভাপতি মহাশয়ের 

ভাষায় আমরা আজিকার দিনকে রামেন্ত্রসুন্দরের বিজয়-বাসরই বলিব। রামেন্দ্রসুন্দর 

মরেন নাই-- তিনি চিরদিন বাচিয়। থাকিবার জন্তই মরিয়াছেন। এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

চিরদিন বাচিয়। থাকুক, তাহা হইলেই রামেন্্রস্থন্দর বীচিক্না থাকিবেন। মামাদের সকলেরই 
চেষ্ট। হওয়! উচিত, যাছাতে পরিষৎ ন1 মরে, তাহার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা] করা। তাহার 

নানা গুণের মধ্যে তাহার প্রধান গুণ ছিল বিশ্বমানবিকতা। এ গুণখুব কম লোকেরই 

থাকে । বিশ্বের মানবকে তিনি নিজ কোলে টানিয়া লইতে পারিতেন। এতম্যতীত 

তাহাতে সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখিয়াছি । এক কথায় তিনি বিশ্বজ্ঞানের 

সমষ্টি ছিলেন। তাহার উপযুক্ত স্থৃতিরক্ষার কথ! উঠিলেই ষ্তাার শ্রেষ্ঠ কীর্তি পবিষৎকে রক্ষা 
করিলেই যে, তাহার শ্রেষ্ঠ-স্থৃতি রক্ষিত হইবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা বায়। বেঁচে থাক 



২য় বিশেষ] কাধ্য-বিবরণ 

পরিষৎ--তোমাকে বাচিতেই হইবে; তুমি বাচিয় থাকিলে রামেন্দ্রনুন্দরের স্থাতি বজায় 

থাকিবে । তিনি পরিষদের প্রাণন্বর্ূপ ছিলেন। আমি এই জন্ত প্রস্তাব করি যে, এই দিন 

পরিষদের কার্য্যালয় বন্ধ কর! হউক এবং এই দিনে তাহার ও পরিষদের বিবয় কিছুক্ষণের জন্ত 

সকলে চিন্ত। করুক 1৮ | 

শ্রীযুক্ত ডাঃ রায্ন দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বিএ,ডি লিটু মহাশয় বলিলেন, “রামেন্দু 

বাবু আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, এবং আমাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। 'সাহিতা- 

পরিষত তাহার বিজয়-স্তম্ত ছিল। যেমন স্যর আশুতোষের নিকট কপিকাতা বিশ্ববিস্তালয়, 

তাহার নিকট পরিষৎও তাহাই ছিল। রাঞ্জা বিনয়রুষ্, দেবের বাড়ীতে যখন পরিষৎ ছিল, 

তথন হইতে তিনি পরিষৎকে বিশেষরূপে জানেন--তখন যে সকল কন্ী ছিলেন, তাহাদের 

মধ্যে অগ্ঠকার সভাপতি শীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু অন্ততম | কিন্তু থিক্সসফি” তাহার স্থওরাণী__ 

তিনি পরিষদের কন্মে অনেকট| উদ্ণাসীন। এখন পরিষৎ বিরাট কম্মগেত্রে পরিণত 

হইয়াছে। অনেক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। ছুঃখের বিষয়, পুথিগুলির বিজ্ঞান 

সম্মত আলোচনা পরিষৎ করিতেছেন না। ধশ্মমঙ্গপ পুথিতে অনেক এঁতিহাসিক উপকরণ 

রহিয়াছে, কৈ--সে সকল উপকরণের আপলোচন]1 ত হইতেছে না? ৫থষ্ঙব কবিগণের অনেক 

পদ সংগৃহীত হইয়। প্রকাশিত হইয়াছে। চত্তীদাসের ও বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশিত 

হইয়াছে । কিন্তু চণ্ডীদাস ও বিগ্ভাপতির নামে যে সকল পদ প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তই কি 

তাহাদের লেখ। ১ এইরূপ জ্ঞানদাস, নরহরি প্রহ্থতি কবিগণের নামে প্রচারিত পদের মধ্যে 

অনেকের পদ রহিয়! গিয়াছে । সাহিত্য-পরিষৎ এই বিষয়ে কিছু করিতেছেন কি না, 

তাহার পরিচয় পাওয়। যাইতেছে না। রামেন্্র বাবুর স্মতি-বাসরে এই কথ! পঞ্ষিংকে 

স্মরণ করাইয়। দিবার জন্ত এই বিষয় উল্লেখ করিলাম ।” 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থু রসায়নাচার্যা সি আই ই, আই এস ওঃ এমবি, এফ দি এস্ 

মহাশয় বলিলেন,--“রামেন্দ্রবাধুকে আমি অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম। তাহার সহিত 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে এবং সাহিত্য-পরিষদে বহু দিন একত্রে কার্ধয করিয়াছিলাম । তিনি 

বিজ্ঞানের একজন উচ্চাদর্শের অধ্যাপক ছিলেন, কেবল এই কগ! বলিলে তাহার বিষয় কিছুই 

বলা হয় না। তাহার মাতৃভাষার প্রতি অন্ুরাগের কথা সর্ধজুনবিদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে 

বাঙ্গালা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করার প্রস্তাবে আপন্তি উঠিলে তিনি কি গভীর বিশ্বাস ও 

আন্তরিকতার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন! শ্ঠাডলার কমিশনে তিনি যে মস্তব্য 

দিয়াছিলেন, তাহা! সকগেরই পড়া উচিত। তিনি বি এ ক্লাসের বিজ্ঞানের অধ্যাপন! অনেক 

সময়ে বাঞঙ্গাল। ভাষার করিতেন। তিনি বলিতেন যে, এই প্রণালীর অধ্যাপনায় বাঙ্গালী 

ছাত্রগণ বিজ্ঞানের গুঢ় তত্বসকল সহজে বুঝিতে পারে । আমার নিঞ্জের বিশ্বাসও এরূপ । 
ক্যাম্প বেল্ মেডিক্যাল স্কুলে যখন আমি ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রী বাঙ্গালায় পড়াইতাম, তখন ছাত্রের 

, বলিত যে, ইংরাজির পরিবর্তে বাঙ্গালায় পড়াইলে বিষয়টি সহজে ও সত্তরে হাছার! হদয়ঙম 



৮ বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষদের [৩২শ বর্ষের 

করিতে পারে। এই বে আজকাল বিশ্ববিস্তালয়ে বাঙ্গাল! ভাষার প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে, তাহার 

মূলে রামেন্ত্রবাবুর প্রাণপণ চেষ্টার বিশেষ পরিচয় পাওয়! যায়। বিশ্ববিস্তালয়ে 1:5:65751017 
1,2০015 দিবার জন্য যখন স্তর আগ্ততোষ তাহাকে অনুরোধ করেন, তখন তিনি সর্ত 

করেন যে, যদি তাহাকে বাঙ্গাল! ভাষায় বক্তৃতা করিতে দেওয়! হয়, তবে তিনি বৈদিক 
যজ্ঞানুষ্টান সম্বন্ধে কয়েকটা বক্ততা করিতে পারেন। স্তর আশুতোষ তাহাতেই স্বীকৃত 

হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিস্তালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় 17069105100 

[.5০01155 হয় নাই। ত্রিবেদী মহাশয় অতি নিপুণভাবে বৈদিক যক্ত-প্রথার আলোচনা 

করেন। এরূপ বক্তৃতা খুব কমই শুন। গিয়াছে । শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু অনুযোগ করিলেন যে, 

পরিষৎ পুথি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য. কোন কাজ করেন নাই। ত্তিনি বলিয়াছেন যে, বিভিন 

পুথি মিলাইয়! উহার একটা ভ্রমশূন্য সংস্করণ প্রকাশ কর! পরিষদের একটা প্রধান কর্তব্য 
কর্ম, কিন্তু পরিষ২ এ পর্য্যস্ত এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হন নাই এবং বৈষ্ণব পদাবলী সম্বান্ধে 

বে দুই চারিথানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও বিশেষজ্ঞ লোকের তত্বাবধানে সঙ্কলিত 

হয় নাই। প্রাচীন পুগি সংগ্রহ কর! ও প্রকাশ কর! পরিষদের উদ্দেশ্ত। এ বিষয়ে পরিষং 

কিছুই কি করেন নাই? প্রথমতঃ পুথি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করাই উচিত এবং তারপর 
তাহাদের মৌলিকতা৷ সম্বদ্ধে বিচার হওমা কর্তব্য। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার 
করিবেন বে, পরিষৎ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। দেশের মধ্যে এখনও কত স্থানে 
কত অবস্থ।য় অপ্রকাশিত “পদ” রাহয়াছে। সে সমস্ত সংগৃহীত না হইলে তাহার বিচার 

করিয়া তৎসম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশ করা অসম্ভব। যদি দীনেশ বাবু মনে করেন যে, পরিষৎ 

এ সম্বন্ধে কিছু করিতেছে না, তাহ! হইলে তাহার মত যোগ্য ব্যক্ি আসিয়া এ কার্যে 

হস্তক্ষেপ করিলে পরিষৎ তাহার নিকট চিরখণী হইয়! থাকিবে । তাহার প্রতি আমাদের 

এই সবিনয় নিবেদন ও মিনতি জানাইতেছি। পরিষদের উপর নান! বিষয়ের এত বেশী 

কার্য্যভার স্বন্ত আছে বে, হয়ত সকল সময় নকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হুইয়৷ উঠে ন।। 

পরিষদের দোষ ক্রটি ক্ষমা করিয়। রায় বাহাছর ভাঃ দীনেশ বাবু যদি পরিষংকে পুথি ও 

পদাবলী সম্পাদন-কার্ষ্যে সাহায্য করেন, তবে আমরা তাহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব ।” 

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন,_-“রামেন্দ্ বাবুর আদ্ধবাসরে 

আমার কিছু করিবার অধিকার নাই--তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ, জলপিওও হয় না। 

তা ছাড়া তিনি ছিলেন বয়সে ছোট, আমি বড়; আমার এ সভায় উপস্থিতই হইতে নাই। 

ইউনিতারসিটির তিনি উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, আমি সে দিক্ দিয়া যাই নাই। 

তিনি ছিলেন বড় পণ্ডিত--আমার সে অভিমান নাই। তিনি ছিলেন ভরাট কলসী-_ 
পূর্ণ বিদ্বান্। : তার মুখে পাণ্ডিত্যের একটি জ্যোতি: সদাই দেখতে পাওয়া যেত। আমি 
তার অনেক বই পড়েছি-_পরসা দিয়ে কিনে কিনে পড়েছি। শিক্ষায় যদি আনন্দ না! হয়, 

সে শিক্ষ। সম্পূর্ণ নয়, থাটুনির মধো থেলা না থাকলে যেমন খাটুনি রসহীন হয়। বঙ্গদেশের 



২য় বিশেষ ] কাধ্য-বিবরণ | ৯ 

তিনি একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলাম, তখন ছিল “বঙ্গদেশ', 
তারপর হল “ভারত”, “বিশ্ব” তখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। এখনকার কথায় বলতে হলে বল্্তে 

হয়, তিনি বিশ্বমানবতায় পূর্ণ ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন -বিশেষণ দিয়ে তাকে 

বোঝান যায় না। তিনি মানুষ ছিলেন এবৎ পুরুষ মানুষ ছিলেন; যেমন নিম্লের 

কাপড়-এর আর কোন বিশেষণ দরকার হয় না; কাপড়-জগতে তাহ যুগান্তর আনিয়াছে 
বল্্তে পারা যায়। বাঙ্গালা ভাষা যতক্ষণ উন্নত না হবে-_বাঞঙ্গাল৷ ভাষায় এমন সব পুস্তক 

তৈরী না হবে, যা পড়বার জন্ঠ ধিদেশী পণ্তিতগণ আমার বাঙ্গালা ভাষা শিখ তে বাধ্য হবেন, 

তত দিন আমর! জাতির €কৌলীন্ত দিতে পারব না। রামেন্্রস্ুন্দর পরিষদের ভিতর দিয়ে 

বাঙ্গালীর এই স্পদ্ধার কথাঠ সার্ক করতে চেষ্টা করেছিলেন । তিনি বাঙ্গালী ছিলেন ন।। 

বাঙ্গালাকে- পশ্চিম দেশের রক্ত নিয়ে- পরের মাকে মা বলতে পেরেছিলেন- তার মত 

বাঞ্গালায় প্রীতি যদি আমাদের না জন্মে, তবে আমর নিগের পিগু নিজেরাই দিব ৷” 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন খস্থ এম এ মহাশয় বলিলেন, "এই পরিষদেই স্বীয় 

ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত্ত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি 

ইহার সম্পাদক ছিলেন, আমি তাহার সহকারী ছিলাম। বাস্তবিকই তাহাতে দর্শন, বিজ্ঞান 

ও সাহিত্যের ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখিয়াছি । তিনি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্ত তাঁহার হৃদয় 

কোমলতায় শিশুর ন্যায় ছিল। আবার সেই কোমলতার ভিতর আগুন- দেশ-প্রমের 

প্রচণ্ড উত্তাপ দেখিয়াছি । পরিষৎ স্টি হইবর পর আমাদের মধ্যে কথ! হইল যে, 

পরিষদের একটা মন্ত্র চাই। অনেকে অনেক মন্ত্রের সন্ধান দিলেন, শেষে '“বিনে স্বদেশী 

ভাষ পুরে কি আশা” এই মন্ত্রই গৃহীত হইল এবং পরিষদের চাপরাসেও এই মন্ত্র 

খোদাই হইল। তিনি খলিলেন, এ মন্ত্র উপযোগী হইলেও ইহাতে প্রাণের সাড়া*পাওয়1 যায় 

না। অবশেষে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম্ঠ হইতে “তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি 

তুমি মর্ম, ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে । বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই 

প্রতিম1 গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ॥*-- এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া চাঁলাইলেন এবং পঞ্জিকাতেও তাহা 

উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। আর একটি ঘটনার কথা বলিব। বঙ্গ-ভঙ্গের কিছু পুর্বে শীযুক্ত 

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রমুখ বহু সাহিত্যিক ও দেশ- 

প্রাণ ব্যক্তি সমবেত হইতেন। বাঙ্গালার পল্লীপ্মাজ কি ভাবে গঠন করা হইবে, তথায় 

এই বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। এমন সময় বঙ্গভঙ্গ হইল। এই বঙ্গ-ভঙ্গের 

প্রতিবাদ কি ভাবে কর! হইবে, তাহার বিষয়ে আলোচনার পর স্থির হইল, ৩০এ আশ্বিন 

'রাখী-বন্ধন। কর! হইবে। রামেন্দ্র বাবু তখন উপশ্থিত ছিলেন ; তিনি বলিলেন যে, শুধু 

রাখী-বন্ধন করিলে হইবে না, উপবান এবং হরতাল করিতে হইবে। দেশবাসী কিরূপ 

উৎসাহের সহিত এই ভাবে "রাখী-বন্ধন” পালন করিয়াছিলেন, তাহা! সকলেই জ্ানেন। 

তাহার প্রাণের ভিতর দেশ-প্রেমের অগ্নি সর্বদাই জলিত। বাস্তবিক, তিনি যে কি ছিলেন, 

চা 
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তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। তিনি যথার্থ দেবতুল্য পুরুষ ছিলেন। আজ তাহার 

স্বৃতি-বাসরে কিছু বলিবার স্থযোগ পাইয়। ধন্ত হইয়াছি।” 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্্র দাশুপড এম এ, এফ জি এস্ মহাশয় বলিলেন, “শ্রীযুক্ত 

নলিনী বাবুধষে সকল কথার আলোচন! করিয়াছেন, পে সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে । 

একদিনে বলিয়া শেষ করা যায় না। মাত্র তিনটি বিষয়ে আমার বক্তব্য শেষ করিব। 

গ্রথম, স্বীয় ব্রিবেদী মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার স্থযোগ হইয়াছিল, 

এজন্য আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। এই পরিচয়ে আমার ধারণ! হইয়াছে 

যে, একজন মানুষের মত মানুষের দেখ! পাইয়াছি। এই সাহিত্য-পরিষদে কিছুকাল তাহার 

সহকারিতাও করিয়াছি । তাহার সহকারিতা করিবার সময় তাহার সংস্পর্শে আসিয়া এই 

ধারণ। হইয়াছে যে, সময় না থাকিলে কোন কাজের ভার লইতে নাই, অথচ আমর! কোন 

সাধারণের অনুষ্ঠানে কাজের ভার লইয়া সময় ও সুবিধামত কাজ করি। দ্বিতীয় কথা এই 

যে, ভ্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক শ্রেণীর পণ্ডিতের একবারে 

অভাব হইয়াছে। এখন কোন বিষয়ে 36019128110) না করিলে চলে না। কিন্ত 

আমাদের দেশে পূর্বেবে 50১9০19115(গণের বিশেষত্ব এই ছিল যে, পণ্ডিতগণ কোন বিষয়ের 

অধ্যয়নকালে তাহার খুটিনাটি আলোচন! না৷ করিয়া, তাহার মূল তত্বগুলি 85510711866 

করিতেন। তখনকার বিশ্ববিগ্ভালয়ে এই ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হইত। এখন বোধ হয়, 

সেই শ্রেণীর গঞ্ডিতগণের মধ্যে রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি বাহাছবর অন্যতম । 

আমার তৃতীয় কথা এই যে, ব্রিবেদী মহাশয়ের কথা! মনে হইলে সর্বাগ্রে এই পরিষদের 

কথা মনে পড়ে। আমার মনে হয়, তাহার স্বৃতির প্রতি তখনই সন্মান প্রদর্শন করিতে 

পারিব, ধখন আঁমরা তিনি কি উচ্চ আদর্শ সম্মুথে ধরিয়া পরিষদের সেবা করিতেন, 

তাহা! উপলব্ধি করিতে পারিব। পরিষদের [87০ বজায় রাখিলে কোন কাজ হইবে না। 

শ্রীযুক্ত অমৃত বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষাকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করিতে হইবে, 

যাহাতে তাহ। পাঠ করিবার গন্য বিদেশীয় লোক বাঙ্গালা ভাষ! শিক্ষ! করিতে বাধ্য হইবে। 

আমরাও এই উদ্দেশ্টই অন্থুদরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। পরিষৎ-পত্রিকায় এমন 

নৃতন নূতন তত্ব, নৃতন নৃতন তথ্য বাহির করিতে হইবে, যাহা অন্য কোথাও বাহির হয় নাই। 

এই উচ্চ আদর্শ ধরিয়া কাজ না করিতে পারিলে পরিষদের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে কি না, 

সন্দেহ। আমার মনে হয়, এই শেষ কয় বৎসর পরিষৎ কিছু পিছাইয়! পড়িয়াছেন।” 

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, “আপনারা আজ স্বীয় রামেন্্ 

বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তত1 এবং শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর প্রবন্ধ শুনিলেন। বক্তাগণের 

মধ্যে কেহ কেহ এই পরিষদেই তাঁহার সহকন্মী ছিলেন, আবার কেহ কেহ অন্য কর্মক্ষেত্রে 

তাহার সহিত একযোগে কাজ করিয়াছেন। আমি তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম এবং 

তাহার সহিত একযোগে এই পরিষদে কাজ করিয়াছি। তিনি প্রাণমন দিয়া পরিষদের 
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' সেবা করিয়! গিয়াছেন। তিনি ষে নিজেই পরিষদের সেব! করিতেন, তাহ! নয়; তিনি 
অনেক নূশুন নৃতন নোগ্য পেবক সঙ্গে আনিতেন। তাহার আকর্ষণ করিবার বিশেষ ক্ষমতা 

ছিল। তিনি অনেককে আনিযাছিলেন। আবার চেষ্টা সত্বেও কাহাকে কাহাকেও আনিতে 

পারেন নাই । এই যেমন তাহার জীবিতমানে অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্ত্র 
সেন মহাশয়কে পরিষদে আনিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার স্বৃতি আজ তাহারে এখানে 

আনিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু বাস্তবিক পরিষদের কার্য-প্রণালীর নিন্দা করেন নাই; 
পরিষদের কর্তৃপক্ষ নিবিড়ভাবে যাহাতে প্রাচীন ও পর্দাবলী-সাহিত্য প্রভৃতির আলোচন। 

করেন, তাহার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চুণীবাবু তাহাকে পরিষদে আসিয়া কাজ 
করিতে অন্নুরোধ করিয়াছেন; আমরাও ব্যক্তিগতভাবে ও পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাকে 

আহ্বান করিতেছি । আশা করি, এ আহ্বান উপেক্ষিত হইবে না। সেক্সপীয়র 1791019র 

মুখে বলিয়াছিলেন, '072.02177) 10610 15 10019 20০6০006006. । দীনেশবাবু বিগত 

২৫ বৎসর পরিষদের খবর লয়েন নাই। কাজেই আমাদের কার্ধ্য কোন্ বিভাগে কতট! 

অগ্রসর হইয়াছে, তাহা তিনি জ্ঞাত নহেন। কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার স্বপত্বী, 

পরিষৎ তাহার বিপত্বী, স্বপত্রী ছাড়িয়া তিনি ষে বিপত্বীর নিকট আসিবেন, এট দুরাশা । 

তিনি যে সকল কাজের জন্য আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করিলেন, তাহা আমাদের শ্বরণ রাখ৷ 

উচিত । কিন্তু পরিষৎ আরও অনেক কার্যযের ভার লইয়াছেন, এবং কিছু কিছু সফলতা ও লাভ 

করিয়াছেন। পরিষৎ দার্শনিক-পরিভাষ! সঙ্কলনের এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে দার্শনিক 

তথ্য সংগ্রহ করিয়া, ব্লভাষায় মাল! গাথিয়। বঙ্গপাঁহিত্যের অঙ্গপৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি করিবার ভার 

লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু ও শ্রীযুক্ত চুণীবাখু বলিবেন, বৈজ্ঞানিক-পরিভাষার কাজ কতটা 

অগ্রসর হইয়াছে । আমরা বাঙ্গালার ব্যাকরণ রচনার ভার লইয়াছি। এসকল কাজ ত 

এখনও সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। পরিষদের উদ্দেশ্ত ব্যাপক, হঠাৎ সম্পন্ন হইবার নয় । 
শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর মত আরও শত শত কর্মঠ কর্মীর প্রয়োজন_ তাহারা পরিষদের কাজে 
আপনাদ্দিগকে নিয়োজিত ও নিবেদিত করিতে পারিলে পরিষদের উচ্চ আশা সফল হুইবে। 

আজ আমর! পুণ্যগ্লোক রামেন্দ্রম্রন্দরের স্থৃতি-বাসরে পরিষদের উদ্দেশ্ত সফল করিবার জন্য 

সকলে বদ্ধপরিকর হই। এই আমার প্রার্থনা ।” * 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বক্তাগণকে ধন্বাদ দিলেন এবং শ্রীযুক্ত মন্মধমোহন বন্থু এম্ এ 

মহাশয় মভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। অতঃপর সভাতঙ্গ হয়। 

শ্রীকিরণচক্দ্র দত্ত হীহীরেক্দ্রনাথ দত 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 



দ্বিতীয় মামিক অধিবেশন 
৩১এ "ষ্ঠ ১৩৩২, ১৪ই জুন ১৯২৫, রবিবার, অপরাহু ৬ট।। 

রাঁয় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ বাহাঁছুর-- সভাপতি | 

আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কাঁধ্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত নির্বাচন, 

৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঁঠ,- (ক) বায় শ্রীুক্ত 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ বাহার-লিখিত “দোলবাত্রার উৎপত্তি” এবং €খ) শীযুক্ত 
কালীকষ্ণ সেন গুপ্ত মহাশয়-লিখিত “বাঙ্গাল? লিপি-সমন্ড1”” নামক প্রবন্ধদ্বয় । ৫। বিবিধ । 

সর্বসম্মতিক্রমে অন্তন্তম সহকারী সভাপতি ঝায় শ্রীযুক্ত চুণালাল বন বাহাছুর সভাপতির 

আসন গ্রহণ করিলেন । 

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্সি মহাশয় গত 

অধিবেশনগুলির কার্যযবিবরণ পাঠ করিলেন । সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলি গৃহীত হইল | 
২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ বগারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 

সাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন । 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতগণকে 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল । 

৪ | শ্রীযুক্ত কালীকষ সেনগুপ্ু মহাশয় তাহার “বাঙ্গাল লিপি-সমস্যা” নামক প্রবন্ধ 

পাঠ করিলেন । 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মগমোহন বন্দু এম্ এ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া 

বলিলেন যে, তিনি বাঙ্গালা লিপি সহজে লিখিবার ও নৃতন অক্ষর গঠনপুর্বক মুদ্রাধন্ত্রের বহু 

অন্ুুবিধ। দূর করিবার উপায় নির্দেশ করিয়া অনেকের অনেক সমন্তার সমাধান করিয়াছেন। 

তাহার প্রদর্শিত পন্থ। অনুকরণীয় । 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মৃহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইয়া 

বলিলেন যে, তিনি বনু অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনার দ্বার! যত দুর সম্ভব, সহজে দ্রুত 

বাঙ্গালা লিখিতে পারা যায়, তাহার উপায় স্থির করিয়াছেন এবৎ এ বিষয়ে তাহার শিক্ষাদানের 

উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয় । বাঙ্গালাভাষার এই উন্নতির যুগে বাঙ্গাল। ছাপার অক্ষরের 

দ্বিধা বিধানের জন্ত তিনি অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আ-কাঁর ই-কার-বজ্জিত 

ইংরাজী অক্ষর প্রস্তত করিতে বে পরিমাণ পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হয়, বাঙ্গালা ব। এ দেশীয় 

অন্ত কোন ভাষার অক্ষর প্রস্তত করিতে তদপেক্ষা অনেকগুণ পরিশ্রম 'ও কষ্ট স্বীকার করিতে 

হয়। তিনি বাঙ্গাল। ছাপাখানার এই অন্থবিধা দ্বর করিবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায় 
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অবলম্বন করিয়াছেন। এনত্িম্ন টাইপ-রাইটিং মেশিনে বাঙ্গাল। অক্ষরের সংস্থান নির্ধারণ 

এবং দ্রুত বাঙ্গাল লিখিবার প্রণালী ও তঙ্জন্য অক্ষরগুলি যে যে ভাবে ভাঙ্গিতে ও গড়িতে 

হইবে, তাহাও দেখাইয়াছেন। তৎপরে শটহ্থাগ্ু-লিখন সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে 

বলিলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ সিংহ মহাশয়ের সহিত আলোচন! করিয়া, উভয়ে 

একযোগে কাজ করিলে এই বিষয়ে বিশেব উপকার হইবার সম্ভাবনা । শ্রীমুক্ত দ্বিজেন্্রবাবু 
এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম ও গবেষণা করিম! একটা নূতন পদ্ধতি প্রচলন করিবার চেষ্ট 
করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন । 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূঘণ মহাশয় জানাইলেন যে, বায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র 
বায় এমএ বিদ্যানিধি বাহাছুর-লিখিত ''দোলবাত্রার উৎ্প্ডি” প্রবন্ধ আগামী অধিবেশনে 

পঠিত হইবে। | 

কবিশেখর শ্রীুক্ত নগেন্্রনাগ সোম কবিভষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন । 

ততৎপরে সভাভঙ্গ হয়। 

শ্ীকিরণচন্দ্র দণ্ত গ্রীহীরেক্্নাথ দত 

সহকারী সম্পাদক | সভাপতি । 

ক--পরিশিষ্ট 

প্রস্তাবিত সাপ্াবশসনদস্যগণশ 

প্রস্তাবক-শ্রীযুক্ক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক- শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম এ, সদন্ত_ 
১। শ্রীযুক্ত প্রি্ননাথ গুহ, শ চৌরগ্গী রোড) ২। রায়সাহেৰ শ্রীযুক্ত দিবাকর দে, ভাইস্ 
প্রন্নিপাল, বেঙ্গল ভেটারনারী কলেজ, বেগাছিয়!; প্র-ডাঃ আযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী 

ডি এসসি (এডিন), সম-- শ্রীমুক্ত অমুল)চরণ বিছ্যাভুষণ, সদ-_-৩। কুমার শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্দ্র সিংহ 

বি এ রায় বাহাদুর, (সুদঙ্গ, ময়মনসিংহ ) শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট, ১ বেলেঘাটা রোড, 

কলিকাতা । প্র-ও, সম-্রীপুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্সি, সদ -৪। শ্রীযুক্ত 
ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এস্সি, ৫1১বি, বারাণসী ঘোষ ২য় লেন, বড়বাজার, কলিকাতা ; 

প্র--এ, সম-্রীযক্ত জ্যোতিশ্যন্তর ঘোষ, সদ-_-৫। শ্রীমুক্ত অবিনাশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, 

বি ই; প্র- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ নিদ্যাভূষণ, সম- শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্সি, 

সদ--৬। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৪৬ মাণিকতল1 রোড ; ৭1 শ্রীযুক্ক নলিনীরঞ্জন দাস 

ঘোষ, ৯।৭ডি প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা; প্র--ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাদঘোষ 

এম ডি, এম এস্পি, সম_তী, সদ--ডাঃ শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, করপোরেশন ই্্ীট, 

কলিকাতা; প্র- শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্তন্ত্র ঘোষ, সম--শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থু এম এ, সদ-_- 

'৮। শ্রীযুক্ত গুরুপ্রপাদ ঘোষ, 3৭ বীডন স্ত্রী, কলিকাতা, প্র--শ্রযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ 
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এম এ, সম--শ্রীমুক্ত দ্বারকানাগ মুখোপাধ্যায় এম এস্সি, সদ-_শ্রীযুক্ষ ভূপেন্্রকুমার সাহা; 

প্র- শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম--শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ, সদ -১*। শ্রীযুক্ত 

হীরালাল মিত্র, ২৯ হোগলকুড়িয়। গলি, কলিকাতা৷। 

খ- পরিশিষ্ট 

উপহীক্বত্রল্দপ প্রাপ্ত পুত 

উপহারদাতা-_ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র দেব কবিকৌমুদী,_উপহৃত পুস্তক--(১) পঞ্চশন্ত 

শ্রীযুক্ত ব্রাঙ্গণ-রক্ষা-সভার সম্পাদক--(২) ব্রাহ্মণ্য দার্িত্ব; শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়,-(৩) স্বর্ণমন্দির; শ্রীযুক্ত অশ্বনীকুমার সেন গুপ্ত.--(৪) দর্জিবিজ্ঞান, 1116 
590160215) 11)01917 455001901010 001 072 00105200107 ০16106--(৫) 

1১1:00656011085 ০0106 1100101) 255090196101) 001 1005 0০010520100 01 ১০161106, 

৬০], 150, 221011. 
পি (০) ৩ 

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন 
১৫ই আষাঢ় ১৩৩২, ২৯এ জুন ১৯২৫, সোবার । 

সহনক্কেল আঞ্রুস্দদনন দে স্মর্তিউততনল 

প্রাঠে সমাধি-ক্ষেত্রে-_এই দিন ৮টার সময় কতিপয় সাহিত্যিক লোয়ার সাকু'লার 

রোড গবমেন্ট সিমেটিতে কবিবরের সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হন। রায় শ্রীযুক্ত জলধর 

দেন বাছাছুবর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ এবং 

শ্রীমতী স্বর্ণলত! দেবী তাহাদের রচিত কবিত। পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, 

শ্রীযুক্ত ডাঃ মরেণে।, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল এবং রায় 

শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাহুর কবির পারলৌকিক শাস্তি কামন! করিয়৷ ভগবানের নিকট 
প্রার্থন৷ জানাইলেন। অতঃপর প্রাতঃকালীন উৎসব সমাপ্ত হয়। 

স্ধ্যায় বঙ্গীয-দাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে_এই উপলক্ষে শ্রী দিন দন্ধ্য| ৭টার সময় বলীয়- 
সাহিত্য-পরিষদ্ মান্দরে বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি 

মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধু 
রসারনাচার্ষ্য সিআই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্ বাহাদুর সভাপতির আসন 

গ্রহণ করেন। 

১। শ্রীযুক্ত দিতেশরঞন ঘোষ মহাশয় কবিবরের শর্ষিষ্ঠা হইতে “জয় উমেশ শঙ্কর” 
ইত্যাদি গান করিলেন। 
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এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ, ধি এল মহাশয় উপস্থিত 

হওয়ায় শ্রীযুক্ত চুণীবাবু তাহাকে সভাপতির আসন ছাড়িয়া! দিলেন । 
২। (ক) শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, (খ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং (গ) শ্রীমতী 

্বর্ণলত| দেবা তাহাদের স্বরচিত সময়োপযোগী কবিতা পাঠ করিলেন । 

৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় 'মধুস্থদনের প্রহসন* নামে 

একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । ূ 

৪। শ্রীযুক্ত মশ্থিনীকুমার বিশ্বাদ মহাশয় কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-রচিত “কে 

রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে” এই গানটী গাহিলেন। 

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মমূল্যচন্্র আয়কত এম এ, বি এল্ মহাশয় “মেঘনাদে লক্ষণ" 

চরিক্র” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মম্মথমোহন বন্থু এম্ এ মহাশর অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনার 
প্রথম প্রচেষ্টার সময় ণতিলোত্তমাঁসম্তব কাব্যের উৎদর্গ-পত্রে স্বগাঁয় মহারাজ স্যর 

যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর বাাছুরকে মাইকেল যাহ! লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ ও ব্যাখা! করিয়া 
প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত উক্ত কাব্যের প্রথম সর্গের কিয়দংশ আবৃত্তি করিলেন । 

৭। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় অগ্ঠ প্রাতে গোরস্থানে অল্প লোকসমাগমের 

বিষয় উল্লেখ করিয়া ছঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আগামী বর্ষ হইতে যাহাতে কবির তক্তগণ 

দলে দলে তথায় উপস্থিত হইয়া জাতীয় কবির স্ৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তজ্জন্ত 

দেশের যুবকগণকে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, যে জাতি স্বদেশের বড় লোকের 

প্রতি সম্মান দেখাইতে না পারে, সে জাতির পক্ষে শ্বরাজলাভের আশ! হ্রাশা। তৎপরে 

তিনি শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর প্রবন্ধের বিষর় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, মাইকেলের গ্রন্থ 

সম্যক্রূপে আলোচনা করিতে হইলে, তীহার গ্রস্থনিহিত ভাবসম্পদ্ হদয়ঙ্গম করিতে 

হইলে, তাহার সমসাময়িক ভিন্ন ভিন্ন দেশের কবির রচনা পড়িতে হইবে, গ্রীকৃ লাটিন 

প্রভৃতিতে লিখিত প্রাচীন কবিগণের ক্ষাব্যার্দি পড়িতে হইবে। এই পরিষৎকে দেবমন্দির 

জ্ঞান করিয়া এখানে নানা দেশের ও ভারতের প্রাচীন ভাব আলোচনা করিতে হইবে এবং 

এই আলোচনায় আমাদের বরেণ্য কৰির মত নৃতন নৃতন ভাবধারায় দেশকে সমৃদ্ধ করিতে 

হইবে। আজিকার দিনে কবির স্থতি-বাসর--দেশবাসী সকলেরই *উচিত, আজ ঘরে ঘরে 

তাহারা যেন কবির রচনা পাঠ করেন। ধাঁহার! সক্ষম, তাহারা সভাসমিতিতে যোগদান 

করিয়া কবির বিষয় আলোচনা করেদ। আর একটী বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট 

হওয়া উচিত । একটি মাত্র দিনে কবির স্থৃতি-সভায় আসিলে সকলের কর্তব্য শেষ হইবে না। 

সারা বৎসর ধরিয়া মাইকেলের কাব্যাদির আলোচনা ও তাহ! হইতে নব নব তথ্য আলোচনার 

জন্ত “মাইকেল ক্লাব+ স্থাপন করা একান্ত কর্তব্য । তৎপরে তিনি ছুঃখ করিয়া বলিলেন যে, 

বাঙ্গালাদেশে কোন অনুষ্ঠানেই প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। এক বৎলর বেশ উৎসাহ ও 
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উদ্যমের পরিচয় পাঁওয়1 ঘায় বটে, কিন্তু সে উৎসাহ স্থায়ী হয় না । তিনি বারদলি প্রভৃতি স্থানে 

গিয়া দেখিয়াছেন, সেখানে বালিকার কোন উত্সবে বা কোন ব্যক্তিবিশেষের সংবদ্ধনায় 

ভারতের মছাপুরুষগণের উল্লেখপুধ্বক গান রচন! করিয়া অতীত ঘুগের ভারতের ইতিহাসের 

উজ্জ্বল ছবি সকলের চিত্তে অঙ্কিত করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য উদ্বুদ্ধ ও 

অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করে। অতঃপর তিনি বলিলেন, “নিজের দেশের যাহা কিছু 

গৌরবের, যাহা কিছু দেশকে উন্নত ও সভ্যদমাজের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে, 
সে সকল তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে হইবে, তবেই দেশ উন্নতির পথে মাবার অগ্রসর হইবে ।” 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-“পরিষদের কাধ্যনির্বাহক-সমিতির উদ্দেশ্ত ছিল যে, 

আজিকার দ্রিনে বর্তমান যুগের ব্গগপাহিত্যের প্রথম ও প্রধান পতি মাইকেল মধুস্থদনের কাব্য 

নাটকাদির পরিচয় যাহাতে আজকালকার যুবকেরা পাইতে পারেন, তাহার আয়োজন করা। 

বার্যযনির্বাহক-সমিতির সে উদ্দেশ আজ তেমন সফল হয় নাই। ভবিষ্যৎ উৎসবে আরও 

মফলত। হইবে, আশা করা যায়। "আমার শিশ্বাস, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শুনিয়া “একেই 

কি বলে সভ্যতা”, “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে? প্রড়তি প্রহমন পড়িবার ইচ্ছা অনেকেরই 

মনে উদ্ভূত হইবে । এখনকার যুবকেরা অনেকেই 'মেঘনাদ-বধ? আগ্ঠোপাস্ত পড়েন নাই-_ 
ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। আঁমার যখন পাচ বৎসর বয়স. তখন মাইকেল পরলো কগমন 

করেন। পরে আমি মাইকেলের কাব্যাদি বেশ যত্বের সহিত পড়িয়াছিলাম ; অনেক অংশ 

আমার মুখস্থ ছিল, বয়োধিক্যরশতঃ এখন স্থৃতি-শক্তি শ্লথ হইলেও যুবকদের সহিত মাইকেলের 

কাব্যাদির আবৃত্তিতে প্রতিযোগিতা করিতে পারি। আমাদের জীবন-রবি এখন পশ্চিমে 

ঢলিয়। পড়িয়াছে। কিন্তু যৌবনে আমরা যে কাব্য-রস পান করিয়াছিলাঁম, এখনও তাহার 

স্বাদ তিরোহিত হয় নাই। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, যুবকেরা সেই রসের আস্বাদন করেন। 

এই সে দিন পরিষদ্ মন্দিরে কবির শঙ-বাধিক জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে । ১৮২৪ খুঃ তাহার 

জন্ম হয় এবং ১৮৭৩ থৃঃ মৃত্যু হয়। এ মৃত্যু অকালমৃত্যু। ইহা বাঙ্গাল! সাহিত্যের 

ও দেশের দুর্ভাগ্য । কারণ, কবি আর কিছুদিন বীচিয়৷ থাকিলে আমরা মেঘনাদবধের 

মত আরও দুইখানি কাব্য তাহার নিকট হইতে পাইতাম । একখানি “কুরুক্ষেত্রের অবসান, 

-ছূর্ষেযাধনের উরুভঙ্গ ও ত্দান্ুষঙ্গিক ঘটন! লইয়া! এবং অপরখানি 'স্ুুভদ্রাহরণ' লইয়া । 

চতুর্দীশপদী কবিতায় স্থভদ্রীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এই শেষোক্ত বিষয়ে কাব্য লিখিবার 
আকাজ্জ! ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই আকাজ্কা ফলবতী হয় নাই। তবে তিনি 

যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহার যথাযথ আলোচনা আমরা করিয়াছি কি? বঙ্গভাষার পুষ্টি 

ও পরিণতির ইতিহাস, তাহার কাব্যাদির পাঠ ও আলোচনা না করিলে বুঝিতে পারিব 

কি? আমাদের ইচ্ছ! ছিল যে, এই অধিবেশনে তাহার কাবা, নাটক ও প্রহদনাদি উদ্ধৃত 

করিয়া আপনাদিগকে শুনাইব ও যুবকগণের নিকট শুনিব। আগামী বর্ষে এইরূপভাবে 

কবির স্থতি-্সভা যাহাতে সাফল্য-মগ্ডিত হয়, তাহার চেষ্টা করিব |” 



৩য় মাসিক ] কাধ্য-বিবরণ ৬১৭ 

তত্পরে তিনি গায়ক, কবিত'-পাঠক, গ্রবন্ধ-পাঠক, আবৃত্তি-কারক ও বক্তাগণকে 

পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্তবাদ দিলেন এবং বলিলেন,_-“শ্রীযুক্ত ললিত বাবুর মত আমিও 

বলি, বংসরে একবার মাজ স্মৃতি-সভার উপস্থিত হইফা আমাদের বর্তবোর অবসান করিলে 

চলিবে না। সারা বৎসর ধরিয়া তাহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাহার কাব্যাির 

পাঠ ও আলোচনা করিয়া, সেগুলিকে মভীব রাখিতে হইবে, তবেই ভাষার উন্নতি, পুষ্টি ও 

জীীবাদ্ধি হইবে । পর্ষিদের উদ্দেন্ত স্মরণ করি] সকলকে এইরূপ আলোচনার জন্ত আমি 

সাদরে আহ্বান করিতেছি । 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্নাথ সোম কবিভূধ* মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে 

স্ভাভঙ্গ হয়। 

প্রীকিরণচক্দ্র দর্ভ ভীহীরেন্রনাথ দর্ভ 
সঙকারা সম্পানক। সভাপতি । 

তৃতীয় মদিক অধিবেশন 
২৮এ আনাঢ় ১৩৩২১ ১২ই জুলাই ১৯১৫, রবিবার, অপরাতু ৬।। 

শীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী-__সভাপতি । 

আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত 

নির্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ-_রায় শ্রীযুক্ত 

যোগেশচন্দ্র রায় বি্ভানিধি এম্ এ বাহাছুর-লিখিত ““দোল্যাত্রার উৎপত্তি”, এবং ৫। বিবিধ। 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধু বাহাণ্তরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাহষণ মহাশয়ের 

সমর্থনে পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্তরীবুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এদ্্সি 
(এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় সভাপতির আন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত অধিবেশনের কার্যযবিবরণ খাতায় লিখিত না থাকায় উহার পাঠ স্থগিত 

রহিল । 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 

সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইলেন। 

৩। খ-_পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপন কর! হইল। 
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৪ গ্রবন্ধ-লেখক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ বিগ্ভানিধি বাহাঁছুর উপস্থিত 
হইতে না পারায় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভৃষণ মহাশয় অগ্যকার 

আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 

বিদ্তাভ়ষধণ এবং সভাপতি মহাশক্প প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। 

রার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ বাহাছুর জানাইলেন যে, পর্ষদের প্রাচীন হিতৈষী সদন্ত ও 
কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট রার় সুরেন্্রনাথ দেন বাহার পরলোকগমন 

করিয়াছেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়। মুত ব্যক্তির স্বৃতির প্রতি সন্ম(ন প্রদর্শন করিলেন। 

তৎপর স্থির হইল যে, পরিষদের সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র ৬মুরেন্ত্র বাবুর পরিবারবর্গের 
নিকট প্রেরিত হউক । 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীপাল বস্থু বাহাদুর সভাপতি মহীশয়কে ধন্তবাদ দিশেন। তৎপর সতা- 

ভঙ্গ হয়। 

ভ্রীকিরণচন্দ্র দর্ত শ্রীহীরেক্দ্রনাথ দর্ভ 
সহকারী সম্পাদক । | সভাপতি । 

ক-_পরিশিষ্ট 

প্রস্তীনিতভ আধা বন-দ স্যগণ 

প্রস্তাবক-- শ্রীযুক্ত মাথনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম-শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দর্ত, সদস্ত--১। 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ সরকার বি এল, ৬ মাণিকতল! রোড, কলিকাত।; প্র শ্রযুক্ত লাড.লী- 
মোহন মি, সম-_-এ, সদ-_-২ । শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্ু, ১৬৭1১।১ কর্ণওয়ালিস্ স্্রীট, কলিকাতা; 
প্রঃ. শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম--শ্রীঘুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, সদ-_৩। শ্রীযুক্ত 

হরিহর দাস চৌধুরী, ৯১ চিতরীহাটা রোড, ইটালী ; প্র- শ্রযুক্ত (করণচন্দ্র দত্ত, সম-_শ্রীযুক্ত 

যতীক্্রনাথ দত্ত, সদ-_-৪ শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ, ১৪* আপার সাকুগার রোড, কলিকাতা । 

৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ভড়, ১৭ রায়বাগান সীট, কলিকাতা । প্র-_ কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব 

রায় মহাশয়, সম-_ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ--৬। শ্রীযুক্ত শরচন্ত্র ঘোষ, অবসর-প্রাপ্ত সেসন 
ফজ, ১১ উাড়য়াপাড়া লেন, ইটালী। প্র- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম--্রীযুক্ত 

(করণচন্ত্র দর্ত, সদ--৭। শ্রীযুক্ত ফকিরচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, ৪সি রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা, 
--৮। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্ু, ১৬৪ কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা, প্র-এ, সম--ভাঃ 

শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাদ ঘোষ এম ডি, এম এসসি, সদ--৯। শ্রীযুক্ত গণেশচ্ত্ 

চট্টোপাধ্যার, ১৬. লঙ্গীদত্ত লেন, কলিকাতা, ১*। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বনু, 
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শিকদারবাগান রী, কলিকাতা, ১১। শ্রীধুক্ত অবনীমোহন দত্ত, ৭৩1১ আম্হাষ্ট 

্টাট, কলিকাতা; প্র-শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, সম- শ্রীপুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, সদ--১২। 
শ্রীযুক্ত কুর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, জাড়া, মেদিনীপুর ; প্র-শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম-- 
ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম বি, এম এসপি, সদ--১৩। শ্রীযুক্ত নির্শালকৃষ্ দেব, 

৫০ শ্যামপুকুর ই্াট, কলিকাত1; প্র- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ, সম--এী, সদ--১৪। 

শ্রীযুক্ত সুধাৎশুবদন পাঁও| এম্ এসসি, পিটি কলেজের অধ্যাপক, ২৫৯ আপার চিৎপুর রোড, 

কলিকাতা, ১৫। শ্রীঘুক্ত রমণীমোহন বনু, ৫ নেবুবাগান লেন, কলিকাতা 

খ__-পরিশিক্ট 

উপ্পহাল্রন্বল্দপ প্রাণ্ড পুস্তন্চ 

শ্রীযুক্ত কালীরু্ণ সেন গ৩-_-১। আদর্শ হাতের লেখ! (৪), ২। এঁ- (৫),৩। গোরুর 

গাড়ী; রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাল বাহাছুর-৪। সীতা ও সরম!; শ্রীযুক্ত রাম প্রাণ গুপ্ত 

৫| প্রাচীন রাজমালা ; বন্গীয়-ব্রা্গণ-রক্ষা-সভা, কাশী--৬। ব্রাঙ্গণা দায়িত্ব; শ্রীযুক্ত 

মাখনলাল ধর বর্মা--৭। শিশু অণবা সংক্ষিপ্ত মহাভারত, ৮। বাজিপ্রভু, ৯। শ্রীশ্রীচ্তী; 

্ীযুক্ত পি এম বাগচী কোং_-১*। ১৩৩২ বঙ্গাঝের পঞ্জিকা) শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী 

চক্রবর্তী -১১। রেগুলাদ; শ্রীযুক্ত ভুদ্রেব মুখোপাধ্যায় এম এ- ১২ ভারতীয় স্থাস্থ্- 
বিস্চ।; শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল্, পিএচ ডি--১৩। ক্রকষন্থত্রম্) 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক--১৪ | বর্ষ-মঙগল--১৫। 17150017 ০91 717001 51091 21191) 

177/961 411 70180 13217980015 00521101205) 01 11017, (56100151 10101105610) 

13191007১৬1 12012150015 10012. ৬০1] ৬. 1১0৬1 ১৭। এ--0710 111) 

00591010606 01 1321)081--১৮ 10599100075 4১101015015 09) 01 0৩৮৭1, 

1923-24 71101150007, 6১০91981081 ১০1৮০) ০91 110195--১৯ 1 1২০০০9105, 05501001081 

59159 01 17017, ৬০1 12৬1. 1021৮ 3 19241 ১০০/৪০৪1১, 1955 5872] ২৯ | 

52781 10952109710, 10 06 11176 06 2 ঘটা, 
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দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পরলো ক-গমনে 

শোক-প্রকাশার্থ আহুত। 

২৭এ আষাঢ় ১৩৩২, ১১ই জুলাই ১৯২৫, শনিবার, অপরাত্র ৬টা। 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দণ্ত বেদান্তরত্র এম এ, বি এল - সভাপতি । 

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্র এম এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,--আজ আমরা যে মহানু ভবের জন্য শোক প্রকাশ করিতে 

সমবেত হইয়াছি, তাহার কন্ম্থ্ছল জীবনের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্তক, সকলেই তাহাকে 

জ)নিতেন। তাহার ব্গসা(হত্যের প্রতি অনুরাগ-_বিশেষতঃ বঙ্গাল। প্রাচীন পদসাহিত্যের 

প্রতি আস্তরিক শ্রদ্ধা সর্বজনবিদিত । সাহিত্য-পরিষৎকে ভিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন ও 
ভালবাদিতেন । পরিষদের তিনি এক সময়ে সহকারী সভাপতি ছিলেন। দেশের কাজের 

জন্ত যখন তিনি তাহার সর্বস্ব ত্যাগ করিলেন, তখন তিনি আমাদের ভূতপুবব সভাপতি 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্তী মহাশয়ের অনুরোধে তাহার বহুদিনের সংগৃহীত 

আতপ্রিয় বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির রাশি পরিষংকে দান করেন। প্রায় ছুই সহ টাকায় 

তিনি চারি শতের অধিক পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন-_-সে সমস্তই তিনি পরিষতকে দাঁন 

করিলেন। সেই পুথিগুলির মধ্য হইতে “সঙ্কীর্ভনামৃত” নামক একখানি অপ্রকাশিত পুথি 

পরিষৎ ছাপিতেছেন। পরিষৎ এই মহান্ুভব ত্যাগী কর্ম্মববীরের তিরোধানে অত্যন্ত ব্যণিত। 

আন্মন, সকলে মিলিয়া আমর1 সেই দেশবন্ধুর উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ 

করি ।” 

জ্ীমতী পরিমল দেবীর রচিত “শোক-সঙ্গীত” কুমারী শতদল দেবী কর্তৃক গীত হইল। 

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্তৃক কাঁজী নজরুল ইস্লাম মহাশয়-রচিত 

“শোক-গীতি” গীত হইল । 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত “ছু; ফৌটা অশ্রু,” এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বন্থু “চিত্তরগঞ্রন* 

পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বামরঞ্জন গোন্বামী মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীকানস্ত সরকার-রচিত 
“চিত্ত-তীথে”' কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব এবং শ্রীযুক্ত 

করুণানিধান বন্দোপাধ্যার মহাশরঘ্বয় “দেশবন্ধু-প্রয়াণ” এবৎ “দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন” নামক 

কবিতা পাঠ করিলেন। সময়াভাবে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন 
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সেন গুণ মহাশয়দয়-রচিত “চৌঠা আষাঢ়” এবং “মহ্থাপ্রয়াণে» কবিতাদ্য় পঠিত হয় নাই। 

এই সকল কবিতা ও গান-সম্বলিত মুদ্রিত পুস্তিকা সভায় বিতরিত হইয়াছিল । 
শ্রীযুক্ত বীরেন্দরকুষ্ণ ভদ্র মহাশয-রচিত “দেশবন্ছ বিষ্বোগে” নামক গান শ্রীযুক্ত গে।গীনাগ 

নন্দী মহাশয় কর্তক গীত হইল । 

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত 

করেন,-_- | 

“বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠ সুসস্তান, দেশনায়ক, দেশহিততব্রত, বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক, 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপুর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও ইহার পরম হিতৈষী সুহৃদ, ত্যাণী, 

দানবীর, স্থুকবি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পরলোকগমনে দেশের এবং বিশেষভাবে 

বঙ্গভাব। ও বঙ্গীয়-সাহিশ্র-পরিধদের বেক্তি হইয়াছে, তাহা পুরণ হুইবাঁর নহে। বঙ্গীয়- 

সাহিতা-পবিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাহার জন আন্তরিক শোক প্রকাশ 

করিতেছেন এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্ণের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন”, 

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া গ্স্তাবক মহাশর বলিলেন,_“কবিতায়, প্রবন্ধে ও গানে 

চিত্তরঞ্জনের অনেক কথা বলা হয়েছে- তাহার অতিরিক্ত ৰল! আমার দ্বারা সম্ভথ নছে। 

দুঃখের বিষয়, ইংরেজি কাগজে তার বঙ্গসা।হত্যের প্রতি অনুরাগের কথা বেশী বাহির 

হয় নাই। চিন্তরগ্জন আমার বাল্যবন্ধু ও সহাধ্যায়। ছিলেন। অনেক বাল্যত্বতি আজ 

মনে আস্ছে। আমরা যখন পড়ি, তখন আমাদের একট! ছোট সভা ছিল-_বাঙ্গাল! 

ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি করা ও তাহার আলোচন। করাই সেই সভার উদ্দেশ্ত ছিল। 

বাঙ্গাল পাহিত্যের কি হইবে, প্রধানতঃ মেই সভার তাহাহ মুখ্য উদ্দেগ্ত ছিল। চিত্তরঞ্জন 

সেই সভার সভ্য ছিলেন। হীরেন বাবু, জ্ঞানেন্রনাগ গুপু প্রভৃতি অনেকেই সভ্য ছিলেন। 

বিশ্ববিগ্ভালয়ে ভখন বাঙ্গালার কোন কাই ছিলনা । একমাত্র ইংরেজিই পড়তে হ'ত। 

আমাদের সেই সভায় পাঠের জন্ত আমরা সকলে গুবন্ধ পিখতাম। জ্ঞান গুপ্ত, আমি ও চিত্তরপ্রন 

বিলেত গেলাম । আমাদের সেই সভা উঠে গেল। ফিরে এসে দেখি, পরিধৎ হয়েছে । 

আমাদের সেই ক্ষুদ্র সভাকেই হীরেন্দ্র বাবু, রবীন্দ্র বাবু প্রনতি যত্ে লালন পালন করে 

পরিষদে দাড় করিয়েছেন। সেই সময় হতে চিত্তরঞ্জনের বাঙ্গালঠর প্রতি আন্তরিক টান 
ছিল। তার প্রমাণ আপনার! সকলেই জানেন। দশকে উন্নত করতে হলে তাঁর সাহিত্যকে 

উন্নত করতে হয়; এই ইচ্ছাই আশাদের সকলের ছিল। তিনি ক্রমে বাজনীতি-ক্ষেত্রে 

নেতা হলেন। সকঙ্েই জানেন, মাতৃভূমি ও মাতৃভ1ষার প্রতি তাছার কত আত্রিক 

টান ছিল। “নারায়ণ” পঞ্জিকার জন্ত তিনি কত অর্থ-ব/য় করেছেন। মাতৃভাষাকে যে 

. আমর! এত ভালবাসি, তার মূলে আমাদের সেই বাল্যকালের চর্ট।। ভাষার উন্নতি করতে 

আমরা কিছু না কিছু চেষ্টা করেছি। এখন মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যে এত উন্নত অবস্থা, 

'ইহার মুলে ধরা প্রাণপাত করেছেন, তাঁরা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছেন। আমরা এত যে 
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প্রতিকূল অবস্থা ঠেলে ভাষার উন্নতির চেষ্টা করছি--কেবল সেই বাল্যকাল হতে এতট। 

অনুরাগ ছিল বলেই। ছুঃখের বিষয়, চিত্ত অল্প বয়সেই চলে গেলেন। বাজনীতি-ক্ষেত্রে 

তিনি যে এত উচ্চে উঠেছিলেন, তাঁর ভিত্তরও তার মনের টান ছিল--তার বড় সাধের 

বাঙ্গালার সাহিত্যের প্রতি ।7, 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থু বাহাদুর বলিলেন,--“দেশের ও জাতির বড়ই হুর্ভাগ্য যে, 
ক্রমশঃ আমাদের কর্মবীরের সংখা। কমিয়া আগিতেছে । এত কাজ দেশে পড়িয় রহিম্নীছে যে, 

তাহার তুলনায় কর্মীর সংখ্যা! কম । অনেক দেশের তুলনায় আমরা অনেক পিছাইয়া পড়িয়া! 

আছি। আমাদের এই অল্পসংখ্যক কম্মীর ভিতর হইতে মামাদের প্রধান কর্মী দেশবন্ধু 

তাঁহার আরব কার্য্য অসমাপ্ত বাঁখিয়াই ইহলোক ছাড়িয়া গেলেন। এ ছঃখ রাখিবার আর 

জায়গ নাই । দেশ তাহার জন্ত হাহাকার করিতেছ। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন। 

দেশকে কর্শ-পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্ত তিনি তাহার যথাসর্ধশ্ব দেশের জন্ত উৎস 

করিয়াছিলেন এবং অবশেষে প্রাণপাত করিলেন। সাহিত্যচ্চ। সমন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী 

মহাশয় অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাহার মরণের পর আমরা 'একট। উপদেশ পাইয়াছি, 

তাহা কখনও ভুলিব না। জীবনে সে দৃশ্ত কখনও দেখি নাই_পৃথিবীর কোন দেশে কে5 
দেখিয়াছে কি না, সন্দেহ। তাঁহার শবান্ুগমনকারিগণের জনতা দেখিয়! প্রকৃতই বিন্ময়া বিষ্ট 

হইয়াছিলাম । দেশ তাহাকে কেন এত সন্মান করে? ইহা ভাবিবার ও শিথিবার বিষয়। 

মহাত্মা গান্ধী তাহার স্থৃতি-ভাগ্ডার খুিলেন। ১৫।২০ দিনের ভিতর প্রায় ৫ লাঁখ টাক! উঠিল। 
কেন দেশ এত শীঘ্র এই স্থৃতি-পুজায় যোগদান করিল? 'এত কম দিনে এত টাক। কোথা 

হইতে আসিল? অন্তের জন্য এত টাঁকা উঠে না কেন? দেশ জুড়িয়া এত আর্তনাদ 

শোনা যায় কেন? ইহার কারণ আর যাহাই থাক্ না কেন, দেশবন্ধুর জীবনে প্রাচীন 

ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শপমুহ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয় উঠিয়াছিল। আর সে আদর্শ 
কি? ত্যাগ। তাহার এত যে সম্মমন, তাহ] তাহার ত্যাগের জন্ত | যিনি এই ভাবে ত্যাগ 

করিতে পারেন, তিনিই এই সন্মান পাইতে পারেন । কিন্তু এ শ্েণীর লোক বিরল । 

এমন লোক একজন ছিলেন চিন্তরঞ্জন, আর এখন বর্তমান আছেন মহাত্মা গান্ধী। অনেকে 

অনেক দান করিয়াছেন, 'কিস্ত তিনি দেশের ও জাতির জন্ত তাহার সমস্ত উৎসর্গ করিয়া 

গিয়াছেন। তিনি যে আদর্শ স্থাপন করিয়] গিয়াছেন, তাহ! চিরদিন দেশবাসী মনে রাখিবে। 

তিনি ত্যাগ করিয়াই সুখ পাইয়াছিলেন, তাই তাহার সব বিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। 

আমাদের মাথার মণি থমসিয়। পড়িয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ষেন আমর! 

তাহার মহদষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়! দেশের কার্যে অগ্রসর হইতে পারি ।” 

শ্ীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী এম এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। 
সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উপস্থিত করিলে পর সকলে নিস্তবে 

দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । “ 
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শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় নিযনলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, 
“বঙগীয়-সাহিত্য-পন্ধিষদ্ মন্দিরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের উপযুক্ত স্থৃতি-রক্ষা 

করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কাধ্যনির্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত ইউক”। 

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,_-“এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়! সভাপতি মহাশয় 

আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমি দেশবন্ধুর সহিত পরিচিত ছিলাম। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, 

কিন্ত আমার মনে হয়, তিনি কয়েকটি কারণে যাঁন নাই। তিনি সকলেরই আপনার জন ছিলেন 
_পরিষদেরও আপনার ছিলেন । সমস্ত দেশ জুড়িয়া তাহার স্তি-রক্ষার বিপুল চেষ্ট। হইতেছে। 
এই সঞ্কপ্জের উদ্দেশ্ত মহৎ--স্থতি-রক্গার উদ্দেশ্তে এমন আয়োজন পূর্বে দেখ! যাইত না। আমর 

পরিষদে তাহার স্থৃতি-রক্ষা করিয়! নিজেরাই গোৌরবান্বিত হইব । একবার আমি তাহার শরণাপন্ন 

হুহয়াছিলাম। আমার বিপন্ন দেশবাসীর (খুলনায় মামার পল্লীর) সাহায্যের জন্য তাহার দ্বারে 

উপস্থিত হইয়াছিলাম । তিনি চাল ও অর্থন্বার৷ বথাসাধ্য সাহাব্য করিয়া দেশবাঁনীর কৃতজ্ঞত। 

অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার ভ্বদয় কি উপাদানে গঠিত ছিল, তাহ! সহজে বুঝিতে পার। যায় 

নাই। তীহার প্রাধান্ত রাজনীতি-ক্ষেত্রে। প্রথম যৌবনে তিনি পাহিত্যসেবা করিয়াছিলেন। 

সেই সাহিতাসেবার ধারা হইতেই তিনি দেশ-সেবার মন্ত্র পাইয়াছিলেন। বহুদিন পুব্ে 

তিনি 'সাগর-দঙ্গীত”, “নির্মীল্য” প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কি পরিমাণ আগ্রহের সহিত 

সাহিত্য-সেবা করিতেন! তিনি শুধুই সাহিত্য-সেবা করিতেন না-অনেক সাহিত্য-সেবীয় 

সেব। করিয়া গিয়াছেন। তাহার সাহায্যে কত সাহিত্যিক উন্নত সাহিত্যের আলোচনা 

করিয়। ভাষার পুষ্টি করিয়। গিয়াছেন। তিনি শুধু কবিতার দ্বার নয়, অর্থ দ্বারাও পাহিত্যের 

সমৃদ্ধি-সম্পাদনে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব কবিতা ভালবাসিতেন। 

অনেকে জানেন, তিনি অনেক বৈষ্ুব-সাহিত্য'রস-রমলিককে অর্থ সাহায্য করিয়! গিয়াছেন। 

এ. দেবা অকৃত্রিম সেবা। এই জন্যই তাহার দেশ-সেবাতে অপূর্ধ দৈবভাব পরিস্ফুট 

হইয়াছিল। সাহিত্য-সেবক সাহিত্যের মধ্যে যাহ! বলেন, তাহা বীজরূপে অস্কুরিত হইয়৷ 

দেশবাসীকে জাগাইয়! তোলে ।-_বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিতা-সাধনায় এই ভাব দেখিতে পাওয়া 

যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। সাহিত্য-সেবী ও দ্রেশভক্ত এক শ্রেণীর অন্তর্গত। 

সাহিত্য-সেবী কাব্যে, সাহিত্যে, ভাষায় দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তোলেন। চিত্তরঞ্জনের কাজের 

দ্বারা দেশবাসী নান ভাবে প্রেরণা পাইয়াছেন। বঙগীয়-সাহিতা-প্বরিষদে তাহার স্মৃতি-রক্ষার 

ববস্থ! সফল হইলে আমর! নান! ভাবের প্রেরণ! পাইয়। ধন্য হইব ।” 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্ধ এম এ, বি এল, এম এল সি, এপি মহাশয় বলিলেন, “বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষদে দেশবন্ধুর ম্মতি-রক্ষার উপযোগিতা আছে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু সমস্ত 

কথ। বুঝাইয়। দিয়াছেন। সাহিত্যসেবা ও দেশভক্তিতে প্রভেদ নাই। তাহার দেশ- 

ভক্তির বিকাশ কি তাবে হয়, তাহা সকলেই জানেন। তাহার দেশ-সেবার মূলে গভীর 

অত্মনির্ভরতা ও অকপট বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া 
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দেশ-সেবায় সাঁকল্য লাভ করিয়াছিলেন । পুরাকালে নানারূপ সাধনার দ্বারা শক্তির স্ঞার 

করিতে হইত। তিনি অন্তরের দেশ-ভক্তির ঢালনার দ্বারা অদম্য শক্তিশালী হইয়া 

দেশবাপীকে ছাড়াইপ্ন বহু উর্ধে উঠিক্লাছিলেন। তিনি বলিতেন, নিজের পায়ে দাড়াইবার 

শক্তি সঞ্চয় কর'। সাহিত্যের এক নারার দ্বারা বাহাতে দেশে আত্ম-নিরভরতা আসিবে-_ 

তাহার চচ্চা/ করিলে যে কা হইবে, প্রস্তর-মুন্তি বা চিত্রে সে ভাব আপিবে না। কিন্ত 

মুন্তি বা চিত্রের9 প্রয়োজন আছে ॥ গারষদে ভীহার বাহ টিত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার 
ভাব-ধারায় সকলেরই অনুপ্রাণিত হইবার আশা থাকিবে 1৮, ূ 

শুযুক্ত রায় কুঞ্জলাল পিংহ সরস্বতী নহাশম খলিলেন,-“এহ সভ। বস্তার নহে-বাগ্ি- 
তারও নহে। এ সভায় অবান্তর কথা নাই - এ সভা শোক-সভ।--এ সভা শ্রাদ্ব-সভা । এ 
সও1 নীরধবাকৃ। টিত্ররঞ্রনকন . অশরীরী আত্মার উদ্দেশে, চ্ন্তরঞ্জনের আাদ্-সভার পুরোহিত 
মহাশয়ের মারফতে ছুটে শ্রদ্ধাপু্প দিবৰ। বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন, কন্ম্মবীর চিত্তরঞ্জন, বিধাতার 
এক মুহ| ইচ্ছাশর্তির বিকাশ । এই স্ুজল-সুকলা-শশ্ত-্যামলা গ্রকৃতিদেবীর প্রিয়তম 
সন্তান চিত্তরঞ্জন । যুবক চিশুরঞ্জন রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতার্ণ হন--যৌবনে, প্রৌট়ে 
অমিততেজে ঘোরতর সংগ্রাম করেন। তাহার তেজেব বিকাশ সেই সংগ্রামে_-অক্রাস্ত 
অধ্যবসায়পুর্ণ ও অসীম শ্রমসহ শখীরধারী চিসুরঞ্জন, শকু-মিএ, সংসার-সমাজ ও দেশকে 
নিজের শক্তি ও তেজে জন্ম করিয়াছিলেন। চিন্তরঞ্জনের বিকাশ নাগপুর কংগ্রেমে। 
তাহার পর দেশবিদেশে কংগ্রেসমণ্ডপে তাহার পাঙ্ডিতোর ছটায়, বাগিতার প্লাবনে দেশকে 
ভাসাইতে লাগিলেন- চিত্তরঞ্জনের এন্দ্রজালিক শক্তি সকলে বুঝিল। ভারতের আশা-_ 
ভারতের ভরস1-_চিন্তরঞ্জন । এস ভাই, চিস্তরঞ্জনের শক্তিতে শক্তিধর হইয়া তাহার অসম্পুর্ণ 
কাধ্যভার মাথায় তুলিয়া লই। কর্্মবীর চিত্তরঞ্জনের শক্তি--দেবশক্তি। বিধাতার কৃপা 
চিত্তরঞ্রন। চিত্তরঞ্জন সাধনায় সিদ্ব_-তাই তিনি মহাপুরুষ। সিদ্ধার্থ-_নির্বাণ-সলিলে 
রিপু ভাসাইয়া বুদ্ধত্বে পৌছিয়াছিলেন। নিমাই যেমন কাটোয়ার গঙ্গায় ব্যক্তিত্ব ভাসাইয়া 
চৈতন্যে পৌছিয়া মহাপুরুষ হইয়াছিলেন, [চত্তরঞ্জনও সাধনায় সিদ্ধ হইয়া হিন্দুস্থানের 
আদ্বতীয় মহাপুরুষ হইয়াছিলেন 1 তৎপর ছ্বিতীন্ব প্রস্তাব গৃহাত হইল। 

গ্যুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি (এডিন), এক আর এস ই মহাশয় 
নিষ্বোক্ত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন- 

“এই প্রস্তাব ছুইটীর প্রতিলিপি শ্রীবুক্ত। বাঁসন্তী দেবীর নিকট অগ্তকার সভাপতি 
মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক ।2 

শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হয় । 

অতঃপর রাজ! শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। 
তৎ্পরে সভাতঙ্গ হয়। 

আকিরণচঞ্দ্র দত্ত | ঈহীরেজ্নাথ দত্ত 
সহকারী সম্পাদক | | সভাপতি । 



একত্রংশ বাধষিক অধিবেশন 
ওরা শ্রাবণ ১৩৩২, ১৯এ জুলাই ১৯১৫, রবিবার, 'অপরাহ ৬*টা | 

শ্রীধুক্ত ভীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল, _সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়-__ 

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। একত্রিংশ বার্ষিক কার্যযবিবরণ 

পাঠ, ৩। দ্বাঞ্রিংশ বাধষিক আন্রমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৪ | সাধারণ-সদন্ত 

নির্বাচন। ৫। দ্বাত্রিংশ বর্ষের কাধ্যনিনাহক-নমিতির সভ্যনির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, 

৬। দ্বাত্রিংখ বর্ষের জন্ত পরিষদের কম্মাধান্গ নিব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনিক্ধাহক-সমিতির 

প্রস্তাব, ৭। শ্রীযুক্ত গণপতি দরকার বিগ্যাবত্ব মঠাশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক- 

পদে নিয়োগ করিবার জঙ্ত শীধুক্ত রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব, ৮। পুথি ও 

পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৯। চিত্র-প্রতিষ্ঠা_[ক] শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ 

মহাশয়-প্রদত্ত /পীচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র, [খ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 

স্বৃতি-ভাগ্ডারের অর্থে প্রস্তুত ৬গিরিশচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের তৈলচিত্র, এবং [গণ] শ্রীযুক্ত 

যতীন্দ্রনাথ বস্ত্র এম এ, বি এল, এম এল্ সি মহাশয়-প্রদত্ত মাননীয় ৬তৃপেক্্রনাথ বন্ধু 

এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের তৈলচিত্র, এবৎ ১০ বিবিধ। 

বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আগন 

গ্রহণ করিলেন । 

১ শ্রীযুক্ত রাখালদ।স বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মাননীক্ন শ্রীযুক্ত 

খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয়ের সমর্থনে গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণগুলি পঠিত বলিয়া! 

গৃহীত হইল। 
২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একভ্রিংশ বার্ষিক কার্ধয-বিবরণ 

পাঠ করিলেন। , 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন বাহাদ্বর এই কাধ্য-বিবরণ গৃহীত হইবার জন্ত প্রস্তাব করিয়! 
বপিলেন যে, এই কাধ্যবিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে, সম্প্রতি পরিষদের বিশেষ অর্থাভাব 

উপস্থিত হইয়াছে, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে । কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির বিশেষ চেষ্টায় 

যতদূর জম্ভব ব্যয়-সক্কোচ করা হইয়াছে। অর্থাভাববশতঃ সমস্ত দেন! শোধ হয় নাই। সদস্তগণ 
যদি জন্ুগ্রহ করিয়া তাহাদের বকেয়া! টাদা-- প্রায় দশ হাজার টাকা--শোধ করিয়। দেন, 

তবে অন্ত স্থান হইতে টাকা সংগ্রহের জন্ত পরিষৎকে হাত পাতিতে হয় না। সদস্তগণ এই 

বিষয়ে কিছু অনুগ্রহ করিলেই পরিষৎ খণমুক্ত হইতে পারেন । 



২৬ বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্ধু এম্ এ মহাশয় এই বার্ষক কা্য-বিবরণ গৃহীত হইবার প্রস্তাব 
সমর্থন করিলেন। 

শ্রীযুক্ত ইন্সুভূবণ রায় মহাশয় বলিলেন যে, তিনি পরিষদে আসিয়া উপনিষৎ পড়িতে 

পান লাই। 

শ্রাযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম্ এ মহাশয় ধলিলেন যে, তিনি নিয়মাবলী পরিবর্তনের কতকগুলি 

গক্তাব দিয়াছিলেন- সেগুলি গৃহী৬ হয় নাই; সেই প্রস্তাবের মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল যে, 
কাধ্যনির্ধাহক-সমিতির সভ্য নিব্বাউনের জন্ত যেমন সকল সদস্তের মত লওয়া হয়, সেইরূপ 

বশ্মাধ্যক্চগণের [নর্বাচনেও সদশ্তগণের মত লওয়া আবশ্তক। যেছেত কন্াধ্যক্ষগণের নির্বাচনে 

সদন্তগণের অধিকার গাঁকা উচিত | -এই ভবে নিয়ম পরিবর্তন যত দিন না হইবে, তত দিন 

কিছু না কিছু অনুযেগ থাকিবেই। তখ্পনবে তিনি বিগত বর্ষের কার্য পরিচালনের জন্ত 

কর্্মাধযক্গ ও কার্যনির্বাহক-সগিতিকে ধন্যবাদ দিলেন। 

শীত স্ুধীরলাল বান্য্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহন করিলেন বক) ছুঃস্ছ-সাহিতিক 

ভাগারের উদ 'অর্থ কি ভাবে ব্যয় হইয়াছে, (খ) সভাপাতি মহাশয় তাহার প্রতিশ্রুত ৫০০২ 

স্থায়ী ভাগ্ডারে দিয়াছেন কি লা এবং (গ) পুজার সময় দেন? ছিল ৯ হাজার, এখন দেখা 

যাইতেছে ৫ হাজার। ইহার হিসাব কিরূপ ? ্ 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দন্ত সহকারী সম্পাদক মহাশয় এই সকল প্রশ্শের উত্তর দিলেন। তিনি 

বলিলেন যে, কার্ধানির্ধাহক-সমিতি যেরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, তদমুসারেই পূর্ব পূর্ব বংসরে 

ধণ করা হইয়াছে । এত টাকা। খাণের জন্ঠ বর্তমান বর্ষের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি দায়ী নহেন। 

হিসাব সম্বন্ধে আর বদি কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকে, তবে অগস্ভকার সভায় পরিষদের 

আয়-ব্যর-পরীক্ষকগণ উপস্থিত আছেন-_তীহারাই সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন । 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলীল বন্তু বাহাদুর শ্রীযুক্ত অনাথ বাঁবুর কথার উত্তরে বলিলেন যে, 
মদস্তগণের অধিকার সম্বন্ধে কার্যানির্বাহক-সমিতির কোন এক অধিবেশনে আলোচনা 

হইলেই ভাল হয়। অগ্ককার অধিবেশনে সে বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নহে। 

্রীযুক্ত ্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লগুন) মহাশয় বলিলেন যে, তিনি 

পুর্বে পরিষদের গ্রস্থাধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি জানাইতেছেন যে, 

স্থাগার হইতে ছুষ্াপ্য বই পড়িতে হইলে কাধ্যনিব্বাহক-সমিতিতে আবেদন করিতে হয়। 

কার্ধযনির্বাহক-সমিতির আদেশ ন1 হইলে কেহ এ শ্রেণীর বই পড়িবার জন্ত লইতে পারেন না। 

স্বিতীয়তঃ, প্রাচীন পুথি কাহাকেও লইয়৷ যাইতে দেওয়া হয় না। আবেদন করিয়া পুস্তক 

পাঠের জন্য কার্ধানির্বাহক-সমিতির সম্মতি পাইতে বিছু বিলম্ব হয়। তৃতীয়ুতঃ, বিগ্াসাগর 

লাইব্রেরীর বই পাঠার্থ দেওয়া হয় না। শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবু কোন আবেদন করিয়াছিলেন 

কি না, তাহা ত্রষুক্ত প্রবোধ বাবু জানিতে চাহিলেন । অনুসন্ধানে জানা গেল যে, শ্রীযুক্ত ইচ্ছু 

বাবু কোন লিখিত আবেদন করেন নাই। 
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ততৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “শ্রীযুক্ত ইন্দুভষণ রায় মহাশয় বই পড়িতে 

পান নাই বলিয়া অনুযোগ করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভূতপুর্ব গ্রস্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অসন্থষ্ঠ হইবার কিছু নাই। শ্রীঘুক্ত ইন্দু বাঁবু পরিষদের সদস্ত নচেন। 
তিনি পরিষদের সদন্ত হইলে সকল অধিকার পাইবেন। জাঁন। গেল যে, শ্ীমুক্ত ইন্দু বাবু 
সদস্ত হইবার জন্য ২২ টাকা জমা দিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাহার মত পরিবর্তন হওয়ায় 
সেই টাক। ফেরত লইয়াছেন। বিগ্ভাসাগর লাইব্রেরী সম্বন্ধে এই বিধান আছে ঘষে, পরিষং 
ইহার স্তাস-রক্ষক মাত্র-_-ইহার বইগুলি সদস্যগণ ব্যণহার করিত হইলে তীঠাদিগকে কতক- 

গুলি বিশেষ নিয়মের অনুবন্তী হইতে হয় 1+, 

শ্রীযুক্ত অনাথ বাবুর কগার উত্তরে সভাপতি মহাশয় ৩৩শ সংখ্যক নিয়ম পাঠপুক্ ক 

বলিলেন যে, “সদস্তগণ নিদ্ধীরিত সময়ের মপ্যে কোন কম্মাধাক্ষের পর্দে কোন সদশ্তকে 

নির্বাচনের জন্য প্রথমে কার্ধযনির্বাহক-সমিতিতে প্রস্তাব কবিতে পারেন। কার্যানিব্বাহক- 

সমিতি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, ভালই । সমিতি সে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনমর্থ 

হইলে প্রস্তাবককে সেই সংবাদ জানান হয়। গ্রস্তাবক ইচ্ছা করিণে তাহার প্রস্তাব 

বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারেন। বার্ষিক অধিবেশনে নমবেত সদস্তগণ সেই 

প্রস্তাবের আলোচন! করিয়া ভোট দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা করেন। ইহাই গণতন্ত্রের নিয়ম । 

প্রস্ত(বকের প্রস্তাব বার্ষিক অধিবেশনে না টিকিলে তাহাকে সমবেত সদস্তের মীমাংস! মানিয়। 

লইতে হইবে ।” পরিষদের দেনার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন,_-"এই দেনার জন্য 
পরিষংকে সংবাদ -পত্রে ও সাধারণের নিকট অনেক ধিগ্কার ও গ্লানি ভোগ করিতে হহতেছে। 

সাধারণের কাজ করিতে হইল এইরূপ গ্রানি উপভোগ অনিবর্স/ তাহ ন| হইলে গণত্তগ্ 

চলিবে কিরূপে? সদশ্তগণের উচিত, স্ব শ্বদেয় বাকি টাদা পরিশোধ করা। প্রভ্যেক মদস্ত 

নিজের দেন মিটাইয়। দিন । €ে টাক। চাদ। বাকি পড়িয়াছে, তাহা পরিষদের ন্যাষা দাণী। 

কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রীর্ঘন। জানাইয়াছেন যে, প্রত্যেকে এক 

বৎসরের চাদ অতিরিক্ত দান করুন। সকলে না পারেন, অনেকে এক বছরের টাদা অতিরিক্ত 

দিতে পারেন। আমাদের আবেদনে মাত্র ১৮২ টাকা পাওয়া গিয়াছে । . সদস্তগণের কার্য 

কারিতার কি এই পরিচয়? ব্যয় সক্ষোচ করা ভাল। কা নিব্বাহক-সমিতি €স বিসয়ে 

যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্ত বায় সঙ্কোচই কোন অনুষ্ঠানের স্থায়িত্বের ও তাহার 

সমৃদ্ধির উপায় নহে। কার্ধ্য-ক্ষেত্র বাড়াইতে হইলে ব্যয় বৃদ্ধি করিহেই হইবে । 'অবগ্ঠ 

অন্যায় ও অনর্থক ব্যয় সর্বথ| পরিতাজ্য । এ বদর ৫০০২ টাক! ব্যয় সঙ্ষোচ কর! হইয়াছে 

এবং আশ। করা যায় যে, আরও সঙ্ষোচ করা হইবে । সকল সদন্ত, না হয় ১৯০০ সন্ত 

একবার ৬২ হিসাবে দিলে এক বৎসরে ৬০০২ সংগৃহীত হইবে-- এই টাকার ৬০০২ দেন! 

শোধ হইতে পারিবে ।” 

অতঃপর উপস্থিত সদশ্তগণের সন্মন্টিক্রমে এক ত্রিংশ বার্ষিক কারধ্য-বিবরণ গৃচীত হইল । 
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৩। দ্বাত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আর-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত কর! হইল। 

৪। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পরিষদ্দের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন। 

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিষ্তাভৃূষণ মহাশয় দ্বাত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক- 

সমিতির সভ)রূপে সদস্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত নিন্ললিখিত সদন্তগণের নাম পাঠ করিলেন,_- 

* (১) শ্যুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ ২২৭ 

ক্ষ (২) , হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও [1 ২১৩ 

*্ (৩) ১, রায় চুণীলাল বন্থু বাহাছুর ২০১ 

* (8) ১, কুমার ডাঃ নরেন্ত্রনাথ লাহ। ২০১ 

* (৫) ১ রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী ১৮৯ 

তে) ১, ডাঃস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮২ 

(৭) ১, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭৭ 

* (৮) ১১ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত না 

(৯) ৪ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ১৬৮ 

(১০) ৮ খগেক্্রনাথ মিত্র | ১৫৪ 

(১১) ১, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭ 

(১২) ১, 'অমলচন্দ্র হোম রা 

(১৩) ১, মুণালকান্তি ঘোষ ১১৮ 

(১৪) ১১ বসম্তরঞ্জল রার ১১৭ 

ক (১৫) ২১ গ্রাবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১৬ 

(১১) ১, ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাদ ঘোষ ১১৩ 

(১৭) ১» বাঁণীনাগ নন্দী সাহিত্যানন্দ ১১৩ 
*্গ (১৮) ১১ কিরণচন্ত্র দত্ত ১৬৬ 

0৯) ০ ডাক্তার আব্দ,ল গফুর সা্দকী ১০২ 

(২০) ১, মন্মথমোহন বস্তু টা 

তৎপরে বিজ্ঞাপিত আলোচ্য বিষয়ের ক্রম সভার সম্মতিতে কিছু পরিবর্তিত হইয়া 

ট[িম্মলিখিত ক্রমানুসারে কীধ্য সম্পন্ন হয়। 
৬। নিম্নলিখিগ পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন করা 

হইল। প্রদাতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্থ বি এ_-১। মানব-গীতা। 

»  সতীশচন্ত্র সিদ্ধান্তভূষণ--২। মহিয়ঃ স্তোত্রম্। 

৭। নিম্নলিখিত চিত্রগুলি সভাপতি মহাশয় প্রতিষ্ঠা করিলেন,--- 

(ক) ৬পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র। চিন্রদাতাঁ--শ্রীধুক্ত প্রিয়নাথ 
গুহ এম এল সি। 
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খে) ৬গিরিশচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের তৈলচিন্র। চিত্রখানি গুরুদাস চট্টাপাধ্যায় স্ৃতি- 

ভাগারের অর্থে প্রস্তত। গুরুদাস বাবুর পুত্রগণ এই জন্য প্রতি বর্ষে ৫২ দান করেন। 

এ বত্পর অর্থের পরিবর্তে এই তৈল-চিত্র প্রস্তুত করাইয়। দিয়াছেন। 

(গ) ৬ভূপেন্ত্রনাথ বন্থু মহাশয়ের তৈল-চিত্র । মৃত মহাত্মা ভ্রাতুপ্ুক্র শ্রীযুক্ত যতীব্দ্রনাথ 
বন্থ এম এ, বি এল্, এম এল দি, এটি মহাশয় দান করিয়াছেন। 

৮-৯। দ্বাতিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কন্মমাধ্যগ্ষ নির্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্বাহক-সমিতির 

প্রস্তাব উপস্থিত কর! হইল,__ 

সভাপতি--মহামখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর গ্রসাদ শান্ী। 
্রস্তাবক--সভাপতি শ্রীুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দক্ত। 

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । 

সর্ব্ব,ম্মতিক্রমে শ্রীমুক্ত শান্্রী মহাশয় ১৩৩২ বঙ্গীবধের জন্য সভাপতি নিব্বাচিত হইলেন। 

শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাঠাছুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয়ের 

সমথনে নিয়লিখিত সহকারী সভাঁপতিগণ নির্ধাচিত হইলেন, 

(কলিকাত1) 

শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত 

১ মহারাজ জগদিক্্রনাথ রায় 

১ ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

,, বায় চুণীলাল বসু বাহাছুর 

( মফঃম্সল ) 

মহারাজ! রাও শ্রীযৃক্ত যোণীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর 

শরুক্ত রায় যতীন্ররনাথ চৌধুরী | 
,» ভাঃ বনয়ারিলাল চৌধুরী 
» পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিগ্যাভৃষণ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিবার গ্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,_-“আমি বহুদিন পরিষদের 

সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলাম এবং এখনও আছি । তখন হইতেই জানি যে, বর্তমানে পরিষদের 

প্রয়োজন বিবেচনায় শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুই সম্পাদকপদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তি। 

তিনি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ও স্থিরবুদ্ধি। সম্পাদকের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ কন্ধাধ্যক্ষ 

নির্বাচিত করিতে হইলে তাহাকেই নির্বাচন করা উচিত। কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি এই বিজ্ঞ, 

বদশা ও নান! সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে সম্পাদকপদে নির্বাচনের জন্ত 
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মনোনীত করিয়া উপঘুক্ত কার্ধ্যই করিয়াছেন। আমি তাহাকে সর্বাস্তঃকরণে এই পদে 

নির্বাচনের প্রস্তাব করিতেছি ।+ 

শ্রীযুক্ত ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশর এই প্রস্তাৰ সমর্থন করিলেন । 

শ্রীযুক্ত অনাথবদ্ধু দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আলোচ্য ব্ষয়-তালিকায় সম্পাদক- 

পদে নির্বাচনের জন্য কার্য)শির্বাহক-সমিতির মনোনীত শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুর নাম উল্লেখ 

নাই। অথচ এ পদের জন্য অন্য নামের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুর নাম উল্লেখ 

থাকিলে হয় ত নেক সন্ত তাহার নির্বাচন সমর্থন করিতে আমিতেন। এই হেতু অগ্য 

সম্পাদক-নির্বাচন স্থগিত রাখা £উক্চ। 

সভাপতি মহাশয় বণিলেন যে, এই প্রস্তাব স্ুগিত রাখা উচিত নহে; সমবেত সদশ্তগণ 

আজ ধাহাকে ইচ্ছা, নির্বাচন করিতে পারেন । শ্রীযুক্ত অনাথবাবু তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার 

কঙিলেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তান করিলেন যে, দ্বাত্রিংশ বর্ষের 

সম্পাদক-পদে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্ভারত্ব মহাশয়কে নির্বাচিত কর! হউক । 

শীযুক্ষ সুবেন্দ্রনাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন কৰিলেন। 

এই সময় সভাপতি মহাশয় জানাইলেন বে, আগ্যকাঁর সায় সাধারণের উপস্থিতি যে 

সময় পর্য্যন্ত দরকার ছিল, তাহ! শেষ হইয়াছে; এক্ষণে গে সকল কার্য বাকী রহিয়াছে, 
তাহাতে কেবলমাত্র সদম্তগণেরই যোগদান বাঞ্চনীয় । এই জন্ত সাধারণে এশখসণে উপস্থিত 

ন। গাকিলেই ভাল হয়। 

হার পর উপশ্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েক জন সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন । 

কেহ কেহ শ্রীযুক্ত গণপতি মরকার খিগ্ভারত্ব মহাশয়েয় পরিচয় জানিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত 

প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, শরযুক্ত গণপতি বাবু পরিষদের অন্ততম সহকারী 

সম্পাদক, কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক, বিগ্যান্ুরাগী এবং করেকখাঁনি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ 

বাহির করিয়াছেন। 

নিয্মাবলীর আলোচনা-গ্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই নির্ধাচনে ব্যালট 

দ্বারা ভোট দিতে হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি ছয় মাস পূর্বে সদস্ত না হইয়াছেন ব| 

যে সকল সদন্তের ছয় মাসের টাদ। বাকী আছে, তাহারা এই নির্বাচনে ভোট দিবার 

আঁধকারী নহেন। 

এই ব্যালট্-পত্র গণনার জন্ত তিনি সভার সম্মতিক্রমে নিয়লিখিত সদশ্যগণকে 1611575 

নির্বাচন করিলেন »:€১) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, (২) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দেচোপাধ্যা় 

এবং (৩) শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মাল্লক। 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্ারত্ব মহাশয় বপিলেন যে, সভাপতি মহাশয় নিয়মের যে 

তাৎপর্ধ্য স্থির করিলেন, তাহা ঠিক নছে। 
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সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, ৬৭ সংখ্যক নিয়মান্সারে তাহার মত চুড়ান্ত বলিয়! 

গণ্য হইবে। 

অতঃপর ব্যালট দ্বারা ভোট লওয়া হইল। উক্ত টেলার্স দ্বার। ব্যালট্-পত্র গণিত হইলে 
দেখ! গেল যে, শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিগ্তাভূষণ মহাশয় ৬3 ভোট পাইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত গণপতি 
সরকার বিগ্যারত্র মহাশয় ৪৫ ভোট পাইয়াছেন। সভাপতি মহাশয় বণিলেন যে, শ্রীযুক্ত 

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশর দ্বাত্রিংশ বর্ষের সম্পাদকপদে নির্বাচিত হইলেন । : | 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্ধু মহাশয়ের প্রস্তাবে এব শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্ত্রনাথ দাস ঘোষ 

মহাশয়ের সমর্থনে নিয়লিখিত নদন্তগণ সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন,-- 

শ্রীযুক্ত কি রণচন্ত্র দণ্ড 

» নঙ্গিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

», চারুচন্দ্র মিত্র 

», গণপতি সরকার বিদ্যারতর 

,) যতীন্রনাথ দত্ত 

»। নগেন্খ্রনাথ সোম করিভৃষণ 

শ্রীযুক্ত গায় কুগ্জলাপ সিংহ সরম্বতী মহাশন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি গুনিয়াছিলেন 

যে, শ্রীমুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যার মহাশয় ১৩৩২ বঙ্গাঝের সহকারী সম্পাদকপদ ত্যাগ 

করিয়৷ পত্র দ্িয়াছেন। তবে তিনি কি ভাবে সহকারী সম্পাদক নিব্বাচিত হইলেন? 

উত্তরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, কা্্যনির্বাহক-সমিতিতে এ বিষয়ের আলোচন। 

হইয়াছিল। যুক্ত গণপতি বাবু পত্রদ্ধারা জানান যে, সম্প্রাদকপদে নির্বাচনের জন্য ত্বাহাকে 

ধাহারা প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহারা সে প্রস্তাব প্রত্যাহার না করিলে তিনি কিছু করিতে 

পারেন না। তবে সহকারী সম্পাদকপদে নিব্বাচন সম্বন্ধে কার্ষ্যনির্বাহক-সমিতি যে 

মীমাঁৎসা করিতে ইচ্ঞ। করেন, তাহা করিতে পারেন। সমিতিতে এই পত্র উপস্থিত করা 

হইলে সমিতি এ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। 

পত্রিকাধ্যক্ষ-_-্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেক্জ্রনাথ লাহা 
প্রস্তাবক-_ শ্রীযুক্ত থগেন্দ্রনাথ মিত্র 
সমর্থক--শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 

্রন্থাধ্যক্ষ-_শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত 

সমর্থক-- শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী 

কো ধাধ্যক্ষ--শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বনু 

প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত রায় কৃঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী 

সমর্থক--শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘে|ষ 
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চিত্রশালাধক্ষ-_্রীযুক্ত অর্দেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রস্তাবক - শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী 

সমর্থক -_ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দন্ত 

ছাত্রাধ্যক্ষ-- শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 

প্রস্তাবক - শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

সমর্থক-_শ্রীষুক্ত বিমলকাস্তি ঘোষ 

আয়-ব্যয় পরীক্ষক --শ্রীযুক্ত অনাথনাগ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত রাঁ় সাহেব মন্মথনাথ গুপ্ত 

গ্রন্তাবক--প্রীযুক্ক ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় 

সমর্থক-_শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষঃ মল্লিক 

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পর্ববিজ্ঞাপিত কা্ধযনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে 

উদ্তরূপে ১1২1৩1৪৫৮১৫ এবং ১৮ সংখ্যক সভ্য কন্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। এই 

জন্য প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা অনুগারে নিয়লিখিত সদন্তগণ কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য 

হইলেন, 
২৯। প্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার ৯৬ 

২২1 ,, নরেন্দ্র দেব ৯১ 

২৩। মৌলবী মুহম্মদ শহীরুল্লাহ ৮৮ 

২৪। শ্ত্রীযুক্ত দেব প্রসাদ ঘোষ ৮৪ 

২৫। ১, বায় ষতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর ৮২ 

২৬। ১, বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮১ 

€২৭। ), যতীন্্রনাথ দত ৬২ 

২৮। মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ ৬০ 

পুনরায় এই তালিকার মধ্যে ২৭ সংখ্যক সভ্য কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওগায় পরবর্তী 

সদস্য শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় কাধ্যনির্বাহক-সমিতির স্ভ্য হইলেন। 
সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিয়লিখিত সভ্যগণ পরিষদের শাখা-পরিষৎসমূহ 

হুইতে কার্ধ্যনির্বাংক-সমিতিতে শাখাগুলির প্রতিনিধিরূপে সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন,_ 
১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 

২।  , স্ুরেন্ত্রচন্দ্র রায় চৌধুরী 

৩। ১, ক্ষীরোদবিহারী চট্টপাধ্যায় 

৪ । ১ লজিতমোহন মুখোপাধ্যায় 

৫| ১, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় 

৩৬ (খ) নিয়মানুসারে শাখা হইতে ৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হুইবেন। কিন্তু উক্ত 

৫ জনের আুধিক নাম পাওয়া যায় নাই। এই জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিন্যাতৃষণ মহাশয়ের 
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প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহনন বনু মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন বাগচী মছাশয় 

শাখার 'অন্ঠতম প্রতিনিধি-সভ্য নির্বাচিত হইলেন। 

সভার নির্দিষ্ট কাধ্য শেষ হইলে শ্রীযুক্ত মল্মথমোহন বস্থু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে 
ধন্যবাদ দিয়! বলিলেন যে, পরিষৎ চিরদিনই আশ! করেন যে, যদিও আজ তিনি সভাপতি- 

পদ হইতে অবসর লইলেন, তথাপি তিনি পরিষদের সকল কাজেই নেতৃত্ব করি! পরিষৎকে 

সেবা করিবেন । 

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাগ মিত্র মহাশয় এই ধন্তবাদের প্রস্তাব সমর্থন করিয়! বলিলেন ষে. 

শ্রীযুক্ত হীরেন্্র বাবু পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু । সাক্ষাৎ সম্পর্কে ও পরোক্ষভাবে তিনি 

চিরকালই পরিষদের উপকার করিয়া আঙদিতেছেন। 

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্ট পাঁধ্যায় এই প্রস্তাব অনমোদন করিলে পর সভাভঙ্গ হইল। 

শ্রীকিরণচক্দ্র দর্ত প্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি । 

পরিশিষ্ট 

প্রস্ভীন্লিত সাম্বান্পশ-দ্ত্ব্যগঞ। 

প্রস্তাবক-_ শ্রীযুক্ত মাধনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক--রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্জ, 

সদস্ত_-১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্্নাথ পাল, ৫৩ বদরীদান টেম্পল স্ত্রী, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত 
মন্মথনাথ পাল, ৩। শ্রীযুক্ত রাধাস্তাম সাহা, ৯৬, মাণিকতলা স্ীট, কলিকাতা? প্র-শ্রীযুক 

মুণালকাঁস্তি ঘোষ, সম-_ত্রী, সদ_-৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক, ১৭ বাগবাজান স্ত্রী, 

কলিকাতা; প্র-_শ্রীযুক্ত মনমোহন বন্থু এম এ, সম-__-খ, সদ--৫। ভাঃ শ্রীমতী বিধুমুখী 

বনু, ৯৩১ হরিঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা; প্র-শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, সম -এ, সদ-- 

৬। শ্রীযুক্ত সর্বগুণাকর মিত্র, ৩৫ বীভন স্ত্রী, কলিকাতা; প্র :- শ্রীযুক্ত হারদাস মজুমদার, 

সম_-এ, সদ-_-৭। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সাধুর্খাী, মাণিকতল! গ্রীট, কলিকাতা; প্র-_্রীযুক্ত 

কিরণচন্দ্র দত্ত, সম--ত্, সদ--৮। রার শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র, 'মোহুন-আবাল' 

২০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা; প্র-_ শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিভ্তাভৃষণ, সম শ্রীযুক্ত 

যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, সদ--৯। শ্রীবুক্ত অতুলচন্দ্র বন, ১৫ কম্বলিয়াটোলা লেন, কলিকাত1, 

১০1. শ্রীযুক্ত জীবনধন মুখোপাধ্যায়, ১৪ কথ্বলিয়াটোল1 লেন, কলিকাতা; প্র-- শ্রীযুক্ত 

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম-_ শ্রীযুক্ত অসূল্যচরণ বিস্কাভূষণ। সদ-_১১। শ্রীযুক্ত প্রাপরুষ্ণ দৃক. 

১৪ মোহনবাগান লেন, কলিকাতা । | 



পঞ্চম বিশেষ অধিবৈশন 
১৬ই ভাত্র ১৩৩২, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৫, মঙ্গলবার, সন্ধা। ৭উ1। 

মহামহো পাঁধ্যায় হী'যুক্ত হরপ্রসাদ শাস্্রী--সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়-- শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ ২১ জন সদস্তের পত্র । 

সভাপতি মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আপন গ্রহণ করিলেন । 

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুূত মুধীরলাল 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রমুখ ২১ জন সদস্যের লিখিত নিয়োদ্চত পত্র পাঠ করিলেন। 

কেট “যে হেতু বিগত ৩র শ্রাবণ, ১৩৩২, তারিখের বঙগীয়-সাহিত্য-পবিষদের একত্রিংশ 

বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযৃত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ব এম এ, পি, আর এস 

মহাশর রুলিং দিয়া পরিষদের ১৬ সংখ্যক নিয়ম প্রয়োগে সভায় উপস্থিত পুরাতন সদশ্টগণকে 

-স্কক্র মাসের টাদা ন। দেওয়া প্রযুক্ত সেই সভায় সম্পাদক নির্বাচনে ব্যালট দ্বারা ভোট দিতে 

নিবারণ করিপ্া! পরিষদের ৪১ (গ) সংখ্যক নিম্মম অনুযায়ী এক বৎসরের টাদ| বাকী থাকিতে 

ভোট দিবার অধিকারের উপর অধথ! হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, যে হেতু বিগত ছয় মাসের 
অধিক পূর্বের সদশ্তগণ যাঁছার! এক বৎসরের চাদ বাকী থাকিতে পরিষদের ৪১ গে)নিয়মের 

আমলে ভোট দিতে অধিকারী হইলেও গত বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের একত্রিংশ বার্ষিক 

অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, পি আর এস্ মহাশক্প কর্তৃক 

ক্লুলিং দ্বার! সভায় সম্পাদক নির্ধাচনে ভোট দিতে নিবারিত হওয়ায় পরিষদের ৩৩ কে) 

মিগ্নমোক্ত ব্যালট ভোটের উপস্থিত সদন্তগণের ভোট না লওয়াতে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের জন্ 

পরিষদের সম্পাদক নির্বাচন ব্যর্থ হইয়াছে, যেহেতু ১৩৩২ বঙ্গাবের জন্ত যথানীতি সম্পাদক 

দিষ্ধাচিত ন! হইয়াও শ্রীযুত অসুল্যচরণ বিদ্ভাভৃষণ মহাশয়কে সম্পাদকরূপে বিজ্ঞাপিত কর! 
হইগ্নাছে, যে হেতু উপরোক্ত নিয়ম ভঙ্গে বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ 

উপস্থিত হইয়াছে, সেই হেতু আমরা কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতিকে এতদ্বারা অনুরোধ করিতেছি 

ধৈ, পরিষদের ৫৩ সংখ্যক নিয়মের অন্তর্গত (ঘ) শাখা-লিয়মে অবিলম্বে পরিষদের এক বিশেষ 

অধিবেশন আহ্বান করিয় তাহাতে “উল্লিখিত নিয়মভঙ্গে বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের অবস্থা” বিষয়ে 

সমবেত সদস্তগণেষষ মত গ্রহণ করা হউক ও ১৩৩২ বঙ্গাবের জন্য সম্পাদক শ্রীযৃত গণপতি 

সরকার বিস্ভারত্ব মহাশয় নিয়মানুদারে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত কর! হউক 1৮ 

- ভরীযুক্ত ডাঃ সঞ্তোষকুমার মুখোপাধ্যার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন যে, 
আই গধিবেশনের পজ্জ সকল সদস্তের নিকট পাঠান হইয়াছে কিন? উত্তরে সভাপতি 

মহাশয় বলিলেন যে, এ বিষয়ে অন্ত একজন সদস্ত তাহার নিকট পত্র লিখিয়াছেন। ইহার 

আলোচনা পরে আসিবে। 
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অতঃপর সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশে অগ্তকার কার্য্যনির্বাহক-সধমিতির 

নির্দেশমত শ্রীযুক্ত ফণীন্ত্রকুখ ঘোষ এম এ, বি এল্ প্রমুখ ২৭ জন সদস্ত এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র 
দেব-প্রমুখ ২১ জন সন্ত অস্তকাঁর অধিবেশন অন্তায় ও অবৈধ এবং এই অধিবেশন আহ্বান 

নিশ্রয়োজন বলিয়া যে ছুইখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন। নিয়ে এ পত্র 
সন্নিবিষ্ট হইল, -- 

(খ) “শ্রীধুক্ত স্থধীরলাল বন্য্যোপাধ্যায়-প্রমুখ একুশ জন সদন্ত স্বাক্ষর করিয়। অদ্ভুত 

ভাষা ও যুক্তিদম্বলিত যে পত্র দিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিয়। নিতান্ত বিশ্মিত হইলাম এবং 

কর্তব্যানুরোধে পরিষদের নিয়মাবলীর ৫৩ ধারার 'থ' চিহ্চিত নিয়মানুপারে কার্ধযনির্বাহুক- 

সমিতিকে অতি সত্বর বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে অনুরোধ করিতেছি । কেন এই 

বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে, নিম্কে তাহার হেতুও নির্দেশ করিলাম ।-_ 
বিগত ১৩৩২ বঙ্গাবে ৩র! শ্রাবণ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক. 

নির্বাচনে সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত বেদাস্তরত্ব মহাশয় ভোট দিবার অধিকার লইয়| 
নিয়মের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে মভাম্থলে মীমাংসার যে মত ও আদেশ দিয়াছিলেন, তাহ! তিনি 

পরিষদের শ৬* ধারা অনুসারে কার্য করিয়া কোন অবৈধ আচরণ করেন নাই। বার্ষিক 

অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ব্ছ্যাভুষণ মহাশয় যথারীতি নির্বাচিত হইয়াঞ্ছেন। 
সে দিন সভাস্থলে তাহার নিব্বাচনের ফল সম্বন্ধে অথব1! সভাপতি মহাশয়ের উপরোক্ত 

আদেশ সম্বন্ধে কেহই কোনক্ূপ আপত্তি করেন নাই। সভাপতির আদেশ সভ্যসমাজে 
সর্ধবত্র শিরোধার্য্য । উপস্থিত-ক্ষেত্রে সভাপতির কার্য সমীচীনই হইয়াছিল জার সভাপতির 

আদেশ উক্ত বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিছ্যারত্ব ও তাহার পক্ষীর়গণ চূড়ান্ত 
বলিয়া মানিতে বাধ্য বলিয়া মানিয়াও লইয়াছিলেন। এ বিষয়ে সভাপতির আদেশ চূড়ান্ত 
কোন সভ্যসমাজেই ইহার প্রতিবাদ হয় নাই--হুইতে দেওয়াও উচিত নয়। ইহা! ভুল, 

কি ঠিক, বিচার করিতে যাওয়াও নিয়ম-বিরুদ্ধ। ইহ! প্রতিবাদের জন্ত সভার আহ্ব।ন 

নিতান্ত অবৈধ ও গহিত। একান্তই যদি সভাপতির মতের সহিত মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়, 

তাহা হইলে উহ! উক্ত দিবসেই সমালোচিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত দিবসে তাহার মত 

সভ্যসাধারণ কর্তৃক সমাদরে গৃহীত্ত হওয়ার পর অপর এক দিবস নির্দিষ্ট করিয়া! তাহার 

সেই দিবসের আদেশের সমালোচন। অবৈধ ও ধৃষ্টতামূলক। | 
এই সমস্ত কারণে আমাদের সনির্ধন্ধ অন্থরোধ, কার্যানির্বাহক-সমিতি এই নিতান্ত 

গহিত কার্য্ের প্রশ্রয় না দিয়া আগামী ১৬ই ভাদ্রের বিজ্ঞাপিত বিশেষ অধিবেশন বন্ধ 

করিয়৷ অবিলম্বে আমাদের প্রার্থিত বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করুন। এই অধিবেশনে আমর! 

প্রস্তাব করিতে চাই-_শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যারগ্রমুখ একুশ জন সদস্কের লিখিত ন্ায় 

প্রস্তাব নিতান্ত গহিত বলিয়। বিজ্ঞাপিত হষ্টক এবং তাহাদিগকে এই অবৈধ ১৪ জন 

যথোপযুক্ত অসম্মাননচক কার্য্য হইতে বিরত করা হউক |” 



৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের | ৩২শ বর্ষের 

গ) “যেহেতু বিগত ৩র! শ্রাবণ ১৩৩২ তারিখের বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের একব্রিংশ 

বার্ক অধিবেশনে পরিষদের নির্বাচন-নিয়মানুদারে অধ্যাপক পণ্ডিত অমুলাচরণ ঘোষ 

বিস্তাতৃষণ মহাশয় যথারীতি ১৩৩২ বগাঝে4 জন্ত পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হইক্জাছেন; 
অতএব উক্ত নির্ধাচনেন বিরুদ্ধে কোনও আপত্তিই যুক্তিযুক্ত ও কারণপঙ্গত বিবেচিত 

ন| হওয়ায় আমরা কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিকে এতদ্বারা অনুরোধ করিতেছি যে, পরিষদের 

৫৩ সংখ্যক নিয়মের অন্তর্গত (ঘ) শাখা-নিয়মে অবিলম্বে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন 

আহ্বান কারয়া তাহাতে আপত্তিকারিগণের প্রস্তাবিত বিশেষ অধিবেশনের আহ্বান 

নিপ্রয়োজন কি না, স্থির করা৷ হউক ।” 

- সভাপতি মঙ্ধাশয় বলিলেন,--“আজ ৩২ বৎসর ধরিয়। আমর! সাহিত্য-পরিষৎ চালাইয়া 

আঙসিতেছি। এই ৩২ বৎসরে পরিষৎ অনেক কাজ করিয়াছে; ইহার বাড়ী হইয়াছে, 

পুধিশাল! হইয়াছে, চিত্রশাল। হইরাছে। বাঙ্গাল। সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি এই পরিষদের 

স্বারা হইয়াছে । কিন্ত ছুঃখের বিষ, দেখিতেছি, আঞ্জকাল পরিষদের কর্তাদের মধ্যে কাজ 
করিবার ইচ্ছ। কাহারও নাই। ঝগড়ার ইচ্ছা! সকলেরই আছে। এই ঝগড়ার জন্য পরিষদের 
কাজ অগ্রসর' হইতেছে না। আমরা ঝগড়া চাই না, কাজ চাই। পরিষদের এত কাজ 

পড়িয়। প্লহিয়াছে যে, ২৯ বৎসরে কেন, ১০1২ বছরে তাহা! শেষ করাযায় না। আজ 

$টা নয়--তিন তিনটা 75011151601) 179601)5 এর পত্র আসিরাছে। আমি এ সম্বন্ধে কোন 

কথ। বলিতে চাই না। যেছেতু এ ভাবে কোনই কা হয় না। পরিষদের মূল উদ্দেশ্ঠ যাহাতে 

সিদ্ধ হয়, তাহার জন্ত আপনার! কোমর বাধিয়া লাগিয়। যান। সে দিকে আপনাদের মন 

নাই। কেবল ঝগড়াই করিতেছেন। পরিষদের গ্রন্থশালা, পুণিশালা, চিত্রশাল! প্রভৃতি এত 
কর্মক্ষে আছে--সে দিকে আপনাদের মন নাই। এই জন্ত আমার বিনীত নিবেদন যে, 

আপনার! ঝগড়। ভুলিয় গিয়া পরিষদের মূল উদ্দেস্ যাহীতে সিদ্ধ হয়, সে দিকে সকলে মিলিয়। 

কাজ করুন। আপনারা আপনাদের এই 76081516101) 175561)5এর নোটীদ প্রত্যাহার করুন। 

সে দিন শ্রীবুক্ক হীরেন্দ্রবাবু 18118 দিলেন, আর আজ আপনুর] সেই 18111)8 এর বিরুদ্ধে 

16080131000 1076500€ ডাকিলেন। আবার আজ আমি একট! 1811) দিলে আবার কেহ 

15051310017) 1065170€ ডাকিবেন। এই ভাবেই ঝগড়া করার ফলে পরিষদের আয় 
কমিতেছে, সদস্তসংখ্যা কমিতেছে ও নান! দিকে অবস্থা খারাপ হইতেছে । এই জন্ত আমার 

বিনীত নিবেদন, আপনার! এই 15001516101) প্রত্যাহার করুন এবং সকলে মিলিয়! পরিষদের 

জন্ত ফাজ করুন ।” 
' সভাপতি ম্থাশক্ষের এই অনুরোধে £59191007কারীর! কেহই প্রত্যাহার করিলেন না। 

_জীযুক্ত জুরেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, যেছেতু এই অধি- 
হেশনের পত্র সাত দিন পূর্বে অনেক সদস্ত পান নাই, সেই হেতু অন্তকার অধিবেশন স্থগিত 
ঝাখ। হউক। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধটায় বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাক সমর্থন করিলেন। 



৫ম বিশেষ ] কাধ্য-বিবরণ 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দত্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, আজ বহুদংখ্যক সন্ত উপস্থিত হইয়াছেন । 

পরিষদের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলিতে এত সদন্ত উপস্থিত হন না। কোন কোন সন্ত 

সাত দিন পুর্বে পত্র ন। পাওয়ায় এই অধিবেশন স্থগিত রাখা কর্তব্য নয়। সভা স্থগিত রাখিয়! 

এগুলি সদস্তকে অনর্থক চলিয়! যাইতে বল! উচিত নয়। সভাপতি মহাশয় সদশ্তগণকে যে 

অনুরোধ করিলেন, যখন তাহাতে কেহ কর্ণপাত করিলেন না, তথন সভ] চালানই উচিত । 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব মহাশয় বলিলেন যে, তিনি যত দুর জানেন, তাহাতে 

বলিতে পারেন যে, কোন সদস্তই ৭ দিনের ভিতর পত্র পান নাই। 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্্র ঘোষ মহাশয় বণিলেন যে, শ্রীধুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত .মহাশয় পত্র 

পান নাই। 

শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশ গুগু মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে সম্গেধন করিয়া বলিলেন যে, 

তিনি সভায় উপস্থিত আছেন। | 

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, বি £ল্ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, কোন্ দিন পত্রগুলি (প্রেরিত 

হইয়াছিল? সম্পাদক মহাশয় খলিলেন যে, ৭ দিন পূর্বে সমস্ত চিঠিই ডাকে ফেল! 

হইয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবন্তী“এম এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন যে,-“যেমন কোন কোন 
সদস্ত ৭ দিন পূর্বে পত্র পান নাই, তেমনি আমরা ৭ দিন পূর্ব্বে পত্র পাইয়াছি) এই ভন্ 

সভ1 স্থগিত না রাখিয়া ইহার কার্য আরম্ভ হউক। এই সভার আলোচ্য বিষয় 

মধ্যে এমন কোন গবেষণার বিষয় নাই, যাহাতে ৭ দিন পূর্বে পত্র না পাইগে সদস্যগণ প্রস্তুত 

হইয়া আদিতে অবলর পাইবেন না। অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া, বিশৃঙ্খলার সুত্র রাখিয়া 

বা সদস্তগণকে ক দিবার প্রয়োজন নাই।” 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_“যখন আমার অনুরোধ কেহ শুনিলেন না, তখন [২০০.1১1- 

(097)এর আলোচনা করিতেই হইবে । এই অধিবেশন স্থগিত রাখিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুবেন্তর 

বাবু যে প্রস্তাব করিলেন, সে সম্বন্ধে আপনারা ভোট দিন ।” 

স্থগিত রাখিবাঁর পক্ষে দশ জন ভোট দিলেন এখং বিপক্ষে অবশিষ্ট সদস্ত ভোট দেওয়ায় 

শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল ন1। 
তৎপরে শ্রীযুক্ক ইন্দুভূষণ সেন ব্যারিষ্টার মহাণয প্রস্তাব করিলেন যে, অগ্যকার আলোচ। 

বিষয়ের আলোচন! নিশ্রয়োজন। অতএব চিরকালের জন্য ইহার আলোচন! স্থগিত রাখা হউক। 

শ্রীযুক্ত নরেন্ত্র দেব এবং শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । 

শ্রীযুক্ত হীরেন্্র বাবু বলিলেন যে, এক্ষণে শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবুর এই প্রস্তাবের কোন ফল নাই। 

আগে শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু তাহার প্রস্তাব উপস্থিত করুন, তাহার পর শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবুস্তাহার 
সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবু সাহার পূর্বপ্রস্তাব স্থগিত 

করিলেন। 
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তৎপরে শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার ও তাহার মহুযোগী ২* জন 

সদশ্ডের স্বাক্ষরিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। 

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ব্যারিষ্টার মগাশয় তীঁহার উল্লিখিত স্থগিত প্রস্তাব শীয্ক্ত 

সুধীর বাবুর গুস্তাবের সংশোধিত প্রস্তাবরূপে উপস্থিত করিলেন। 

শ্রীযুক্ত কুমারকুষ্ণ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনপুর্বক ১৬ সংখ্যক নিয়ম পাঠ করিয়া 

বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু ১৬শ সংখ্যক নিয়মের যে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, তাহাতে তিনি 

বলিয়াছেন বে, সদস্তগণকে ভোট দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে । কিন্তু তাহা 

নকে, এ নিয়মে তাঁঞাদের ভোট. দিবার অধিকারই নাই। 

শরীুক্ত স্ুরেন্জ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সভাপন্তি মহাশয়কে জিজ্ঞাস করিলেন 
যে, নিয়মের তৎপর্য্য কি শ্রীযুক্ত কুমার বাবুর নিকটই শুনিতে হইবে ? 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্র বাবু গত বাষিক অধিবেশনের সভাপতি- 

রূপে ষে তাৎপর্য্য করিয়াছিলেন, তাহ। তিনি নিজেই জানাইবেন। 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,_-“শীযুক্ত স্থুধীর বাবুর প্রস্তাবের কোন 

হেতুবাদ আমরা পাইলাম না। ঙিনি যেন ধরিয়। লইয়াছেন যে, গত বাধিক অধিবেশনে 

সম্প।দক নির্বাচনে নিয়ম-ভঙ্গ হইয়াছে । কিন্ত কি কারণে নিয়ম-ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা তিনি 
বলেন, নাই। দ্বিতীয়তঃ, সভায় সন্ভাপতির 19110 মান্ত করাই নিয়ম । আজ যদি আমর! 

তাহার ব্যতিক্রম করি, তাহা হইলে অনবস্থ1-দৌষ উপস্থিত হইবে । অর্থাৎ আজ যেমন 

আমরা সভাপতির 110) অমান্ত করিয়া এই অধিবেশন ডাকিয়াছি, তেমনি অদ্তকার 

সভাপতির 10116 অমান্ত করিয়া! আবার আমরা অধিবেশন ডাকিতে পারিব,_এই ভাবেই 

অনাবস্থা-দোষ চিরদিনই হইতে থাকিবে । আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বাবু চিরকালের 

জন্ত আজিকার প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমি তাহাতে 

একমত নহি । কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন ইহার মীমাংস1 হওয়াই ভাল ।” 

শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবু বলিলেন, "এ বিষয়ে বিচার হইতেই পারে না-আমর! কোন বিচার 

করিবই ন1।” 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্র বাবু গত বর্ষে সভাপতি 
ছিলেন এবং বার্ধিক অধিবেশনেও সভাপতি ছিলেন। তিনি সেই অধিবেশনে যে 11175 

দিয়াছিলেন, তৎসন্বন্ধে আজ কৈফিম্বৎ দিবেন, ইহা কোন মতেই সঙ্গত নহে। 

সীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,_-"গত বীর্ধিক অধিবেশনে আম সভাপতি 
ছিলাম। শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে সম্পাদক নির্বাচনকালে ১৬ সংখ্যক নিয়ম সম্বপ্ধে বে 10110 

দিয়াছিলাম, শ্রীযুক্ত নুধীর বাবু-গ্রমুখ ২১ গন সদস্ত এ 10118 অসঙ্গত বলিয়া আমাকে 

অপরাধী করিয়াছেন। ১৬শ নিয়মের যে ব্যাখা। আমি করিয়াছিলাম, তাহার দ্বার! নিয়মতঙ্ক 
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হইয়াছে, অতএব শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে সম্পাদকপন হইতে খারিজ করিয়া শ্রীযুক্ত গণপতি 

বাবুকে সম্পাদক বলিয়! বিজ্ঞাপিত কর! হউক -_এই প্রস্তাব আজ শ্রীযুক্ত স্থধীর বাবু করিয়াছেন ।” 

১৬শ নিয়ম পাঠ করিয়! শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন,--“এই নিয়ম সম্বন্ধে আমি 10101)€ দিয়া- 

ছিলাম যে, ধিনি ছয় মাস পুর্বে সদস্য না হইয়াছেন ও যাহার ছয় মাসের টাদা বাকী আছে, 

তিনি ভোট দিতে পারিবেন না । ৬* সংখ্যক নিফ্মে বিধান করা হইয়াছে যে, কোন নিয়মের 

ব্যাখ্য। সম্বন্ধে সভাপতির মীমাংসা! চূড়ান্ত গণ্য হইবে। আমি এ কথা বলি না যে, আমার 

সিদ্ধান্তই অভ্রাস্ত। এঁ ১৬ সংখ্যক নিরমের অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না- এরূপ বলিতে 

আমার সাহস হয় না। ৩৫ বংসর আইন-ব্যবসা করিয়া দেখিয়াছি, 8৫ জন জজ আইনের 

কোন ধারার একরূপ অর্থ করিলেন-__প্রিভি কাউন্সিলে তাহা উণ্টাইয়! গেল। শ্রীযুক্ত স্থৃধীর 

বাবু বোঁধ হয়, এ বিষয়ে নবব্রতী, এই জন্ দৃঢ় তার সহিত তিনি বলিয়াছেন যে, আমি নিয়মের 
যে ব্যাখ্য। করিয়াছিলাম, তাহা নিশ্চিতই ভূল । তাঁহার পত্রে ৪২গ নিগ্নমের উল্লেখ আছে। ৪২গ 

সংখাক নিয়মের সঙ্গে সদশ্তগণের ভোট দিবার অধিকারের কি সম্পর্ক, তাহা বুঝিলাম না। 

এতঘ্বাতীত ৯৯ সংখ্যক নিয়মে বলে যে, পরিষদের বিশেষ বা সাধারণ মাসিক অধিবেশনে 

মীমাংসিত কোন নিয়ম ছয় মাস মধ্যে আলোচিত বা পরিবন্তিত হইতে পাঁরিবে না) এ নিক্মম 

শ্রীযুক্ত স্থধীর বাবু এবং তাহার বন্ধুগণ বোধ হয় জ/নিতেন না, জানিলে এই অধিবেশন আহ্বানের 

পত্র দিতেন না । শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয় যে বলিয়াছেন, এ বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত 

নহে__ইহাই ঠিক। বাধিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু সম্পাদক স্থির হইয়াছেন__ছয় মাল 
মধ্যে আপনারা এ বিষয়ের কিনধূপে পুনরালোচনা করিবেন ? আমার 181108 দেওয়ার ফলে 

শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুর ভোট কমিয়৷ গিয়াছিল, তাহারা এ কথা কি করিয়া জানিলেন, তাছাও 

বুঝিতে পারিলাম ন1। শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু ও তাহার বন্ধুগণ পরিষদের এ সকল নিয়মাবলী 
জানিয়। শুনিয়াও কেন এই ব্যর্থ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়। পরিষদের অর্থদণ্ড ও সদস্তগণের সময় 

নষ্ট করিলেন ? আমি শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবুর সংশোধক প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি ।” 

শ্ীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন,__“শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্র বাবু একট! 
বিষয় লক্ষ্য করেন নাই,-_-আমার মনে হয় নাই ধে, শ্রীযুক্ত গণপতি বাবু সম্পাদক নির্বাচিত 

ইউন। নিয়মের ব্যাখ্যা ঠিক হইয়াছিল কি না, তাহাই আমার জাঁনিবার ইচ্ছা! ছিল।” 

সভাপতি মহাশয় বরিলেন যে, কোন সভায় সভাপতি কোন রুলিং দিয়! কোন প্রস্তাবের 

বিষয় মীমাংসা করিয়া! দিলে পর তাহার বদল হয় না। 

শ্রীযুক্ত রাখালদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, ৯৯ সংখ্যক নিয়মে এই 

অধিবেশন ডাক যখন অন্তায়, তবে সম্পাদক মহাশয় এই অধিবেশন কেন ডাকিলেন ? 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিছ্যারত্ব মহাশয় বলিলেন,-_“ভূত পূর্ব সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ ভ্ীযুক্ত 

হীরেন্ত্বাবুকে আমি শ্রদ্ধা! করি) তাহার কথার উপর আমার কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল না। 
কিন্ত তিনি যেন আমার উপর কিছু কটাক্ষ করিয়াছেন, এই জন্তই ছ'এক কথা বলিতেছি। 
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গত বার্ধক অধিবেশনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু ১৬শ সংখ্যক নিয়মের যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং ৬* সংখ্যক নিয়মের বলে যে 101179 দিয়াছেন, তাহা! অগ্যকার সভাপতি 
দেশপুজ্য পপ্ডতিতাগ্রগণ্য পূজনীয় মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমোদন 

করিলে আমি কোন কথাই বলিব না। আমি অগ্ভকার সভাপতি মহাশয়ের নিকট উক্ত 
১৬শ সংখ্যক নিয়মের ব্যাখ্যা জানিতে ইচ্ছা করি। এই বলিয়া তিনি নিয়ম পাঠ করেন। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্র বাবু যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এ সভায় 
তাহার বিচার হইতে পারে না। 

শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ, জি এস্ মহাশয় বলিলেন,- “পরিষদের কার্ধযাবলীর 
সহিত আমি বহু দিন হইতে পরিচিত, এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত অবগত আছেন 
যে, পরিষদে অনেক সময়ে শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্র বাবু ও অগ্ভকার সভাপতি মহাশয়ের সহিত 
আমার বিশেষ মতভেদ ঘটিয়াছে। সুতরাং আমি যাহা বলিব, তাহ! তাহাদের খাতিরে 
বলিব না। আমি বিশ্মিত হইয়াছি যে, পরিষদের মত দেশের এত বড় অনুষ্ঠানের সম্পাদক- 
নির্বাচন লইয়া এই 79011151001) 1601170 ডাক] হইয়াছে । ইহ] অপেক্ষা বেশী অধঃপতন 
পরিষদের হইতে পারে না। আজ যদ্দি 16010151101) করিয়া সম্পাদক বদল করেন, তবে 

বিদেশীদের নিকট আপনারা মুখ দেখাইতে পারিবেন না। দেশের মুখে চুণকালি পড়িবে। 

অধিবেশনে সভাপতির 1781106 যাহারা মানিতে চাহেন না, তীহাদের 01501011115 এর অভাব 
বিশেষভাবে রহিয়াছে- ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু-প্রমুখ সদস্তগণ 
শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুকে এই সভাতে সম্পাদক বলিয়া নির্ধাচিত করিতে চাহিতেছেন - কিন্ত 
সম্পাদক নির্বাচন এই অধিবেশনে হইতে পারে না। প্রস্তাৰকগণ তোটে জয়লাভ করিলেও 
জীযুক্ত অমূল্যবাবুর নির্বাচন বাতিল হইতে পারে, কিন্ত শ্রীযুক্ত গণপতিবাবু সম্পাদক 
নির্বাচিত হইতে পারেন না। কারণ, বৎসরের মধ্যে সম্পাদকের পদ শূন্ত হইলে কার্য্য- 
নির্বাহুক-সমিতি সেই পদ পুর্ণ করিবেন। স্ুতরাৎ শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুদের প্রস্তাবে বিশেষ 
কোনও লাভ নাই। এই হেতু শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুপ্রমুখ সদস্যগণকে তাহাদের প্রস্তাব 
প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতেছি ।” 

শ্ীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । 

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত স্থধীর বাবুকে বলিলেন যে, ত্বাহার এ বিষয়ে বলিবার অধিকার 
(11810 0615915 ) আছে, তিনি কিছু বলিতে ইচ্ছা কৰিলে বলিতে পারেন । 

শ্রীযুক্ত স্থধীর বাবু বলিলেন যে, সভাপতির কি ক্ষমতা, তাহা তিনি জানিতে চাহেন। 
আইন বদল করিতে হয়, পরিষৎ করুন; কিন্তু তিনি তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবেন না। 

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বাবুর সংশোধিত প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লইলেন। 
এই প্রস্তাবের পক্ষে অধিকাংশ সদন্ত ভোট দিলেন এবং বিপক্ষে ৭ জন ভোট দিলেন । 

শ্ীধুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়ের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু-প্রমুখ ২১ জন 
সদন্তের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল । 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধ' ধন্যবাদ দিলেন। ৎপরে সভাভঙ্গ হইল | 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ শ্রীহরপ্রসাদ শান্্রী 
সহকারী সম্পাদক । | সভাপতি। 



চতুর্থ মাসিক অধিবেশন 
২* এ অগ্রহায়ণ ১৩৩২, ৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫, ববিবার, সন্ধ্যা ৬1 

মহামহোপাধ্যাঁয় শ্রীযুক্ত হরপ্রপাদ শাস্ত্রী_-সভাঁপতি 

আলোচ্য বিষয়,__ 

১। গত অধিবেশনের কার্য) বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদন্ত নির্বাচন, ৩। পুস্তক 

উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। একজন সহকারী সভাপতি পদত্যাগ করায় কার্ধ্য- 

নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক উক্ত কন্মাধ্যক্ষ নিক্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৫। শোক- প্রকাশ, 

কে) স্তর সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খে) মহ্েন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল, সি-াই-ই 

মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৬। প্রবন্ধপাঠ- মৌলভী মুহম্মদ শহীছুলাহ, এম এ, বি এল 

মহাশয়-লিখিত “সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল-নির্ণগ়্” নামক প্রবন্ধ, এবং ৭। বিবিধ। 
পরিষদের লভাপতি মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন 

হণ করিলেন। 

১। বায় শ্াযুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাছরের প্রস্ত।বে এবং সর্বসম্মতিক্রমে বিগত বাধিক 
অধিবেশনের এবং পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইপ। 

২। সহকারী সম্পাদক শ্রীধুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ক-_-পরিশিষ্টে 
লিখিত ব্যক্তিগণের নাম পাঠ করিলেন এবং যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পরে সর্বসম্মতি- 

ক্রমে ইহারা পরিষদের সাধারণ-সদশ্তরূপে নির্বাচিত হইজেন। 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত উপহৃত পুস্তক এবং উগহারদাতৃগণের নাম সহকারী 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মোম কবিভূষণ মহাশয় পাঠ করিলে সভাপতি মহাশয় পরিষদের 
পক্ষ হইতে এ সমস্ত উপহারদাতৃগণকে ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন করিলেন! 

৪। সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, বিগত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুত্র 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিপেন। কিন্ত 
তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করায় কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি তীহার স্থর্লে শ্রীযুক্ত স্তর দেখগরসাদ 

সব্বাধিকারী মহাঁশয়কে সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন ! 

৫| শোক-প্রকাশ-_রা় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থু বাহাছুর বলিলেন, “স্তর স্থরেন্নাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোৌকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্ঠ সাহিত্য-পরিষৎ একটি 

বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন। স্থুতরাং এ সম্বন্ধে আজ আর আমর! বিশেষ কিছু 

আলোচনা করিব না। কিন্তু অগ্কার কার্ধয-তাঁলিকায় যখন তাহার সম্বন্ধে শোক প্রকাশের 
বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তখন আমার মনে হয়, স্বর্গীয় মহাআর সন্বদ্ধে আজ আমাদের 



৪২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩২শ বর্ষের 

একটি শোকপ-প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। স্তর সুরেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বিষয় 
আপনার! সকলেই জানেন। আমি আজ নূতন করিয়া তাহার বিষয় আর কি বলিব? 

সেই দেশমান্। নেতার পরলোকগমনে আমর! সকলেই অত্যন্ত হ্ুঃখিত। আম্ন, আজ 

আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।» উপস্থিত 

সদস্যগণ দণ্ডায়মান হুইয়! শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । 

(খ) মহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, সি আই ই। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বস্থু বাহাছুর 

ইইর সম্বন্ধে বলিলেন যে, মহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল, সি আই ই মহাশয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের 

একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং কণ্জীবনে ইহার সকল দিকে তিনি যোগ্যতার সহিত কাজ 
করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীল ছিলেন। এইকপ ব্যক্তির 

পরলোকগমনে আমরা যার-পর-নাই ছুঃখিত। আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়! তাহার 

পন্তা শোক প্রকাশ করিতেছি এবং আমি প্রস্তাব করি যে, আমাদের এই শোক-প্রস্তাব 

সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাহার পরিবারবর্ণের নিকট প্রেরিত হউক 1” সকলে দণ্ডায়মান 

হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 

৬। প্রবন্ধ-পাঠ,- মৌলভী মুহন্মদ শহীহল্লাহ্ এম্ এ, বি এল মহাঁশয় উপস্থিত না 

থাকায় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ আবাল গফুর সিদ্দিকী মহাঁশয় "সৈয়দ আলাওলের 
গ্রস্থাবলীর কাল নির্ণপ্ন” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

সূল প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে ডাঃ আবাল গফুর সিদ্দিকী 
মহাশয়, উক্ত গ্রবন্ধ সম্বন্ধে তাহার নিজের লিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেন । 

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বি এ মহাশয় মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধে তীহার নিজের 
লিখিত মন্তব্য পাঠ করেন। 

পরিশেষে সভীপতি মহাশয় বলিলেন,_-“মৌলভী শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রবন্ধটি ছোট 

হইলেও তীহার প্রবন্ধের আলোচনায় ছুইজন প্রত্বতাত্বিকের নিকট হইতে আমরা অনেক 

কথা শুনিতে পাইলাম। গফুর সাহেবের আলোচনাটি অতীব সুন্দর হইয়াছে এবং শহীহুল্লাহ, 

সাহেব যে সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস মাত্র দিয়াছেন, তিনি সেই সকল বিষয়ের অতি 

বিস্তত সারবান্ আলোচন্তা করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাবুর গবেষণাও গভীর। তাহার 
আলোচনাটিও খুব নুন্দর হইয়াছে । এ জন্ত ইহাদের ধন্যবাদ না দিলেও শহীছুল্লাহ সাহেবকে 
ধন্তবাদ দিতে হয়। কেন না, তাঁর জন্তই আমর! আজ ইহাদের সারবান আলোচনা শুনিতে 
পাইলাম । “মগের মুন্লুক” কথাটি আমাদের দেশৈ বিখ্যাত-_লুঠপাট, ডাকাতি, স্তরীলোক- 
হরণ প্রভৃতি এই সময়কার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। সেই মগদের রাজস্বের সময়েও 
যে এরূপ একজন কবি এরূপ একথানি চমতকার কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা বড়ই 
আশ্চর্ষ্যের কথ1।” .তৎপরে ফতেছাবাদের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! বলিয়া সভাপতি 
মহাশয় প্রবন্ধলেখক এবং আলোচনাকা রিদ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। 
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সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ৭৭ পরিশোধের 
জন্ত নিয়লিখিত মহোদয়গণ নিয়োক্ত টাকা দানের প্রতিশ্রতি জ্ঞাপন করিয়াছেন,-- 

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ৫০০২ 
প্রাযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্তী ব্যারিষ্টার রর ৫০৯২ 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মগন1খ মুখোপাধ্যায় ১৯০২. 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গোম কবিভৃষণ মহাশয় সভাপতি মহাশগকে ধন্তবাদ দিলে পর 

সভাভঙগ হইল। 

শ্রীনগেন্দ্রধাথ মোম কবিভূষণ শ্ীরপ্রপাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

ক-_পরিশিষ্ট 

প্রস্তাঁলিত্ সাবাব্র-সদস্যগণ। 

্রস্তাবক-- শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিশ্যারত্ব, সমর্থক-শ্রীমুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, 

সদস্ত-__-১। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্ এ, ৭৯1১৪ বেলেঘাটা! মেন রোড, কলিকাতা, 
২। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, এ, ৩) শ্রীযুক্ত চুণীলাল কুশারী, ৭০1১৩ বেলেঘাটা মেন 
রোড, ৪। শ্রীযুক্ত হীরালাল কুশারী, এ, ৫। শ্রীবুক্ত সতীশচন্্র ঘোষ, ১২ বেলেঘাট! 

মেন রোড, ৩৬ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, এ, ৭। শ্রীমুক্ত বঙ্কবিহারী মল্লিক চৌধুরী, ১*২এ 

বেলেধাটা মেন রোড, ৮। শ্রীযুক্ত স্ুধীরকুমার মল্লিক চৌধুরী, এ, ৯। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্্ 
ঘোষ, ৮ গড়পার রোড, ১০। শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ সরকার, ৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড, 

১১। শশ্রীঘুক্ত বিধুভূষণ সরকার, শী, ১২। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রী, ১৩। শ্রীযুক্ত 

স্থরেন্ত্রকুমার বস্থু এম আর এ এস, ৫২ তালপুকুর রোড, বেলেঘাটা, ১৪। শ্রীযুক্ত 

হরিপদ মিত্র, ৪৩ যঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা; প্রস্তাবক--শ্রীধুক্ত গজেন্দরন্্র ঘোষ, 
সমর্থক-শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্ত--১৫। শ্রীঘুক্ত যতীন্্রনাথ সরকার এম এ, 
২১এ প্রেমটাদ বড়াল সীট, কলিকাতা, ১৬। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্তী, এ; প্র শ্রীযুক্ত 
উপেন্ত্রচ্দ্র শাস্ত্রী, সমর্থক--এ, সদ--১৭। শ্রীযুক্ত প্রপন্নকুম!র রায় ঘি এ, ২৬।৯।১এ হা/রিসন 
রোড; প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিষ্যান্ষণ, সমর্থক-শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, সদ-_ 
১৮। .কবিরাজ ভীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত, ১১1১ বলরাম ঘোষ স্রীট; প্রস্তাবক-_্রীযুক্ত 

কিরণচন্্র দত্ত, সমর্থক-শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ ১৯) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্ধু মল্লিক, 
৩ কালীপ্রসাদ দত্ত ধীট) প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক- শ্রীযুক্ত কিরণচন্্ 
দত, সদ--২*। শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রপাদ ঘোষ, ৪৭ বীডন হ্রীস, কলিকাতা! ,. প্রন্তাবক __ 
শ্রীযুক্ত নলিনীরগঁন পণ্ডিত, সমর্থক-শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত, সদ-_২১। শ্রীযুক্ত নিরজেন্্রনাণ 
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দেব বিএ, ৬৭ বাঁডন হাট ; প্রস্তাবক-শ্রমুক্ক নিবারণচন্ত্র রায় এম এ, সমর্থক- শ্রীযুক্ত 

অমূল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ, সদ-_-২২। রেভাঃ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ নাগ বি এ, ১২ কলেজ স্কোয়ার, 

কলিকাতা, ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে এম এ, বি এল, ৩১ ছুর্গীচরণ মিত্র সীট, 
কলিকাতা, ২৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুস্থদন সরকার এম এ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা, 
২৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ক নির্্মল$ন্দ্র ভট্টাচার্য এম এ, গ্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা।, 

২৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রলাল সরকার এম এ, ঞ্টিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা, 

২৭। অধাপক শ্রীষুক্ত গুরুদাস ভড় এম এ, ওঁ, ২৮। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডল এম এ, এ, ; 
২৯। অধ্যাপক শ্রীযুক মুবীলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা, ৩০ । অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্দ্র সেন এম এ, এ, ৩১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বন্থু এম এ, পি-এইচ ডি, 

সায়েন্স কলেজ, ৯২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা; প্রস্তাবক __শ্রীমুক অমুল্যচরণ বিদ্যা- 

ভূষণ, সমর্থক-_ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দোম কবিভূষণ, সদ--৩২। শ্রীযুক্ত ছেমচন্দ্র সরকার এম এ, 

২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ট্াট, কলিকাতা; গ্র-শ্রীখুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, সম-ও, 

সদ্--৩৩। শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র বিশ্বান বি এ, ৮২ হঁিঞজ হোষ্টেল, কলিকাতা, ৩৪। শ্রীযুক্ক 

অমূল্য কৃষ্ণ সেন বি এ, এ; গ্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত- গণপতি সরকায় বিদ্ভারত্ু, সমণক--শ্রীযুক্ক 

কিরণচন্জ্র দত্ত, সদ-_-৩৫। শ্রীযুক্ত রতনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৭০।২ লোয়ার সাকুর্লার রোড, 

কলিকাতা, ৩৬। ডাঃ শ্রীধুক্ত গ্রতাপচন্ত্র গুহ রায়, ৩৮৪ কালীঘাট রোড় ৩৭। ্রগুক্ত 
বসস্তকুমার মজুমদার, ২বি কাত্তিক বস্থু লেন, ৩৮। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মজুমদার, 7 প্র-- 

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দত্র বন্্যোপাধ্যা্ বি এল, সমর্থক - শ্রীযুক্ত নিবাঁরণচন্জ্র রার এম এ, সদ-_- 
৩৯। শ্রীযুক্ত কাণীনাগ চক্রবত্তাঁ, ৭৯1১।১ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ৪০। শ্রীযুক্ত 
হেমস্তকুমার ভট্টাচার্যা, ৭৪1১ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ৪১। শ্রীযূক্ত জিতেন্দ্রনাগ 

ঘোষাল, ৭১।১।১ এ, ৪২। শ্রীযুক্ত স্যষ্টিধর চক্র নব্তাঁ, ৭০1২ এ, ৪০ শ্রীযুক হরিশ্ন্্র ঘোষ, 
৭০১1১ ১, 8৪ । শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষাল, এ, ৪৫। শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র মিত্র, প্র, 
৪৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মল্লিক চৌধুরী, ১*২এ এ, ৪৭1 শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রন্ত্র মল্লিক চৌধুরী, 

ধ, ৪৮। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ৭০1১।১ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ৪৯। 

শ্রীযুক্ত বীরেন্্রনাথ মক্জুমদুর বন্ধ, এ, ৫০। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ রায়, ৭৯1১ এ, ৫১। শ্রীযুক্ত 
যামিনীকাস্ত রায়, এ, ৫২ শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ রায়, প্র, ৫৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস, ৭০।১৪ 
প্র, ৫৪। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল ভট্টাচার্য্য, এ; প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক 

_ খী, সদ--৫৫। শ্রীযুক্ত নৃপেন্্রকুমার বন, “্বাস্থা-সমাচার” কার্ধযালয়, ৪৫ আমহাষ্ট দ্রীট, 

কলিকাতা, ৫৬। শ্রীযুক্ত নুধাংগুভূষণ ঘোষাল, বি এ; প্রস্তাবক-শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 

বিস্তাভৃষণ, সমর্থক-_-এ, সদ--৫৭। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহীরী সিংহ, ১৭ কছুলিয়াটোল! লেন, 

কলিকাতা? *প্রন্তাবক- শ্রীযুক্ত বুস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, সমর্থক--এ, সদ--৫৮। 

্ীবুক্ত সুকুমার সেন এম এ) ২৭ গোয়াঝাগান লেন, কলিকাতা! । প্রস্তাবক-স্্রীযুক্ত চারুচন্ 
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বন্ধু, সমর্থক--&, সদ--৫৯। শ্রীযুক্ত ইউ সেনগুপ্ত, বার-য়্যা-শ, পি৫ নিউ পার্ক স্্বীট, বালীগঞ্জ, 

কলিকাতা; প্র - শ্রীযুক্ত অমূলযচরণ বিগ্কাভৃষণ, সমর্থক-_-এ, সদ -৬*। শ্রীযুক্ত পুপিনবিহারা 

দাস এম এ, ডেপুনী একাউপ্ট'ন্ট জেনারেল, বেঙ্গল, ১২এ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলিকাতা, 
১১। শ্রীসুক্ত হরিদান দে, হেড কম্পিউটার, পি ডব্লিউ সেক্রেটারিগ্সেট, ইউ পি গবমেন্ট, ৪৩এ 

ক্যাণ্টনমেন্ট রোভ, লক্ষে।। প্র-শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সম-_ী, সন--৬২। 
শ্রীযুক্ত প্রকাশ5ন্দ্র দান বি এল, সম্পাদক, বঙ্গীয্-সাহিত্য-পরিষং, ভ্রিপুরা-শাখা, কুমিল্প!” ৬৩। 

প্র-আ্রাযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল, সম--এ, সদ আীধুক্ত নিতাচরণ মণ্ডল, ১৯ করপোরেশন 
ট্রাট, প্র- শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম--এ, সদ--৬৪। শ্রীযুক্ত মণিভূষণ ভট্টাচার্য 

এম এ, ৩০ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা) প্রপ্তাবক--শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্যা, সম-এ, 

সদ--৬৫। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ গুপ্ত, ৬০ শ্ঠামপুচুর স্রাট, কলিকাতা; ৬৬৩। জ্ীঘুক 

সতোন্ত্রনাথ পাইন, স্থপারিট্েখ্ডেন্ট, বজেট সেকৃশন, একাউণ্টান্ট জেনারেল, বেঙ্গল ; প্র 

জ্রীমুক্ত রায় কুগতলাগ পিংহ সরস্বতী, সমর্থক-- শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাধ সোম কবিভৃষণ, সদ--৬৭। 

যুক্ত বিনোদলাল ঘোষ এম এ, বি এল্, ৬৮। ভীগুক্ত স্ধীরকূমার রায় এম এ, বি এল, 

নৈহ্থাটী, ২৪ পরগণ।, ৬৯। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্্নাথ দত্ত এম এ, পি-এইঢ ডি, ৩৮ শৌরমোহন 

মুখার্জি ট্রাট; প্রস্তাবক -শ্রীথুক্ত অগ্ুকুনচন্্র বিশারদ, সমর্থক--এ, সদ-:৭*1 আযুক্ত 

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন, কপিকাতা। ৭১। শ্রীদুক্ত নরেশচন্ত্র 

বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, ৭২। শ্রীযুক্ত গদাধর মল্লিক, ৪ শিক্দারপাঁড়। প্রাট, কলিকাতা, ৭৩। 

স্রীযুক্ত অরুণপ্রকাশ বড়াল, ৯ শিকদারপাঁড়। রী, কলিকাতা, ৭৪। শ্রীযুক্ত বামাঁচবণ দত্ত, 

৭ শিকদারপাড়! স্ত্রী, কলিকাতা, ৭৫। ডাঃ শ্রীদুক্ত অপ্য় কুমার বস্থু এম বি, ১ পটারি রোড, 

ইটালী, ৭১। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘটক, ১৫১বি রাঙ্গা দীনেক্র গ্রীট, কলিকাতা, ৭৭। 

শ্রীযুক্ত বিজয়রুষ্ ঘটক, ২৩ যছনাণ মিত্র লেন, কলিকাতা, ৭৮। শ্রীযুক্ত অতুলচন্ 

হালদ(র, ২৭এ হরমোহ্ন ঘোষ লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ৭৯। শ্রীষুক্ স্থুনীলকুমার বন্ধু, 
৫২ তাঁলপুকুর রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ৮*। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্থ, এ, 

৮১। শ্রীযুক্ত গুরুত্রহ্গ ভ্রাচার্ধ্য বি এ, ২ শ্টামাঁচরণ দে ্ীট, কলিকাতা, ৮২। শ্রীযুক্ত 
হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, ১৫।এ বলরাম বন্থুর ১ম লেন, কলিকাতা; গ্রস্তাবক-_ 

শ্রীযুক্ত রঙ্গনীমোহন চ্টাপাধ্যায় এম এ, সমর্থক-শ্রীমুক্ত অমৃল্যর্ীরণ বিদ্যাতৃষণ, সদ--৮৩। 
শ্রীযুক্ত তপনযোহন চট্টোপাধ্যায় বি এল্, বার-য়যাউ-ল, ৩৩ ম্যাক্লিয়ড স্রীট, কলিকাতা; প্র- 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্যারত্, সম__এ, সদ--৮৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ৰি এল, 
২৬ পটলডাঙ্গ। দ্বীট, কলিকাতা, ৮৫। শ্রীযুক্ত বদ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এস্-পি, 

৩ হ্ারিসন রোড, কলিকাতা, ৮৬। শ্রীমুক্ত যছুনাথ সরকার, ৬৯ বেলেঘাট! মেন রোড, 
কলিকাতা, ৮৭। শ্রীযুক্ত নিত]াননদ চৌধুরী, এ,» শ্রীযুক্ত বস্তকুমার মিত্র, ধ, ৮৯1 
শ্রীযৃক্ত মশিমোহন মিশ্র, এ, ৯। প্রযুক্ত আঁতাসটন্ মিঃ ঈশান-ঈজ, হালিসহর, ২৪ 
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পঃ, ৯১। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্ত্র মিত্র, এ; প্র- শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সম-_ 
এ, ৯২। শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তা, সম্পাদক --"শ্রমিক+, ডক্টর লেন, তালতলা, 
কলিকাতা, ৯৩। শ্রীমতী হেমপ্রভ1 মজুমদার, ২বি কার্তিক বসুর লেন, কলিকাত।, 
প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয় এম এ, সমর্থক- শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, 
সদ__৯৪। ডাঁঃ শ্রীঘুক্ত ডি এন চক্রবন্ী এম এ, পি-এইচ ডি, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, 
বারাকপুর, ইবি আর, ৯৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ রণজিৎ প্রেস, হা'ভলক্ 

স্কোয়ার, দিল্লী, ৯৬। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ১২ যুক্সীবাজার রোড, 

বেলেঘাটা, কলিকাতা, ৯৭। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাগ মুখোপাধ্যায় বি এস্সি, ১২ মুন্সীবজার 

রোড, বেলেখাটা, কলিকাতা, ৯৮। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দত্ত, ১৬ মুন্দীবাজার রে!ড, বেলেঘাটা, 

কলিকাতা, ৯৯। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার দত্ত, ১৬ মুক্দীবাজার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা, 

১*০। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ মুন্দীবাঁজার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা, 

১*১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ মুন্পীবাজার রোড, বেলেঘাঁটা, কলিকাতা । 

১০২। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ১০৩। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোঁষ, ১৩ বেলেঘাটা মেন 

রেড, কলিকাতা, ১৭৪ । শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সরকার, ৩৭-১ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর, 

কলিকাতা, ১*৫। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বস্থু, ১০৫ বেলেঘাষ্ট মেন রোড, কলিকাতা, 

১০৬। শ্রীযুক্ত দীননাথ বন্থু, এ, ১*৭। শ্রীযুক্ত তারকনাথ বস্তু, এ, ১*৮। শ্রীযুক্ত 

বিভূতিভূষণ বন, এ, ১*৯। শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র সিংহ, ও, ১১০ | শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বস্তু, 
২৭-৯ বেলেঘাটা! মেন রোড, কলিকাতা, ১১১। শ্রীযুক্ত সীতানাগ বসু, এ, ১১২। শ্রীযুক্ত 
কালীপদ বন্ধু, এ, ১১৩। শ্রীযুক্ত জাঁনকীনাথ বনু, শ্রী, ১১৪ । শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বন, এ, 

১১৫। শ্রীযুক্ত ফণীলাল বন্য্যোপাঁধ]ায়, ১৩ মুদ্দীবাজার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা; 
প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, সমর্থক-_্ীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় এম এ, 

সদ__১১৬। শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ সেন এম এ,বি এল, ২০ডি-বি রাখালঘোষ লেন, বেলেঘাটা, 

১১৭। শ্রীযুক্ত অন্ভুজকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল, ২৮ হরমোহন ঘোষ লেন, চড়কভাঙ্গা, 

কলিকাতা, ১১৮। শ্রীযুক্ত হরেন্দরকুষণ হালদার বি এ, ২৭-এ এ, ১১৯। শ্রীযুক্ত হরিনারার়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩ সুরা ফার্ট লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ১২*। শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৭০-৯-১ বেলেঘাট! মেন রোড, কলিকাতা, ১২১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত 

যতীশচন্দ্র সেন, ১৩ বেলেঘাট! মেন রোড,কলিকাঁতা; প্রস্তাবক-_্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, 
সমর্থক-_্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্য।ভৃষণ, সদ--১২২। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্ত্র সান্ন্যাল, 'প্রবাসী 
কার্যালয়, ৯১ আপার পাঁকুলার রোড ১২৩। শ্রীযুক্ত সজনীকাস্ত দাঁস, এ, ১২৪। শ্রীযুক্ত 

বিনয়ভূষণ চৌধুরী, ৫৩এ, বলদেওপাড়া পোড, কলিকাতা, ১২৫। শ্রীযুক্ত নীরদবিহারী সেন, 
১৬.এফ. চোরবাগান দেকেও লে কলিকাতা প্রস্তাবক--স্রীযুক্ত ন্ুরেন্্নাথ ভড়, 

সমর্থক-_শ্্ীযুক্ত অঅমৃল্যচরণ বিস্তাতৃষ,.. বদ-৩১২৯। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভট্রাচ|ধ্য বি এ, 
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স্থপারিণ্টেণ্ডেপ্ট, ফ্রোরস্ সেকৃশন, চীফ অডিটার্” অফিদ, ইবি আর, ১২৭। শ্রীযুক্ত সুধাংশু- 
শেখর মিত্র, ৫৫ মলঙ্গ! লেন, বৌবাজার, কলিকাতা; প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়, 

সমর্থক--শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ, সদ_-১২৮। শ্রীযুক্ত রেভারেও ফাদার এ ডণ্টেইন, 
এস্ জে, ৩ ধর্ম্তল। গ্ীট, কলিকাত।, ১২৯।। শ্রীযুক্ত নীরদবরণ চক্রব্রঁ, ৮১ জয়নারায়ণবাবু ও 
আনন্দ দত্ত লেন, হাওড়; প্রস্তাবক-_্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমর্থক-_ শ্রীযুক্ত 
অমূল/চরণ বিদ্যাভৃষণ, সদ--১৩০। শ্রীযুক্ত অরবিন্দনাথ রায় বি এল, সাতক্ষীরা, ১৩১। 

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দু, জমিদার, দৈদপুর, টাকী, ২৪ পরগণা ; প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ 
বিগ্যাভূষণ, সমর্থক- শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদ--১৩২। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ 

দাশগুপ্ত এম এ, ৫৭1৪ মেছুয়াবাজার দ্র, কলিকাতা; প্রস্তাবক-- শ্রীযুক্ত মাথনলাল 

বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক -শ্রীযুক্ত চাক্ুচন্ত্র মিত্র এম এ, বি এল, সদ--১৩৩ । শ্রীযুক্ত বিজয়বল্লভ 

দাস, ২১ যুগীপাঁড়া লেন, আমহাষ্ট স্ত্রীর পোঃ, কলিকাতা, ১৩৪ । শ্রীযুক্ত ধনেশচন্দ্র স্বর বি এ, 

৪৪ শোভাবাজার কীট, কলিকাঁত।; প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন দাঁসঘোষ, সমর্থক -- এ, 

সদ_-১৩৫। শ্রীযুক্ত গরিতেন্দ্রনারাঁয়ণ দেব, ক্রাউন ফান্দেপী, ৩১।২পি রসারোড (নথ ), 

ভবানীপুর, কলিকাতা; প্রস্তাবক--শ্রীষৃক্ত অমূলাচরণ বিছ্যাভূষণ, সমর্থক-- এ, সদ--১৩৩। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দৃভূষণ দেন, ১১।১ বলরাম ঘোষ্ স্রীট, কলিকাতা; প্রস্তাবক-__এ, 

সমর্থক--শ্রীযুক্ত বাঁণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদ--১৩৭। শ্রীযুক্ত মহীন্দ্রকুমার বনু, “বঙ্গবাসী”র 

স্বত্বাধিকারী, ৬ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা । 

খ--পরিশিষ্ট 

উপহালত্রব্দপ প্রান্ত পুস্তক 

উপহারদাতা1--1)6 00০91-0-01910৩, 13210791 95601905112 13001 1)61১০6,-- 

উপহৃত পুস্তক,--(১) 4১00081 1২9001% 01 09 ০1102 4১01710150180101) 01 00৩ 

০0৮0 01602810002, 200 105 90001705500: 09 78281 70924. (২) 1২০50110101) 

[২5৬1৪/1105 002 12001000076 ৬৬০11110501 676 191501061305105 11013210551 3 

0101106 006 7981 1923-24, (৩) £৯010021] 1561001 01) 015 /8000110190761011 01 

08119. ০1 02913910251 15510611057, 7924, (৪) ঠ100091 2010101902861027 2610016 

০ 005 10970810006170 01 [1170050159১ 13505981], 001 010৩ 5651 1924১ (৫) [২91901% 01 

0০ 7201105 401010150561920 10 005 73610251015510617007 (01 006 62 1924, 

ভে) 0০০৮17011 71009601775, ০80০151 1২5০1, 13010821 [50519186152 0০0101001], 

[10170652000 9995101, 1925; 7176 52০150910, 51010500180 11050101001,- 

6) 11051510271 ১0181700175 81093, /805090+ 192 ০০ ২০5০10761, 1924, 



৪৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২ বর্ষের 
(৮) 72%101015610175 2170 11610-/017 01 0170 5211175010187 117561001192 10 1924, 

(৯) 08107101120 06010929 2100 চ9190106091095, ডা. (০. 2. ০2101011217 800 

00281101510 1111001055 ), 0১০) 50181 ৬৪118501010 200 1701908561105, (১১) 50151 

1২901901010 200 ড/০৪.01)61 01 170160950106 ৬০৪07911010 01090159010109 01 101)6 

১০1), (১২) 50181 7২501901010 00 ৬০০19 ৬৬০০0): 14015085001 0179 4১155001179 

[156501910951981 591৮106) (১৩: £101002] 1২691001601 076 5101005010121 [17500901017 

(07 1923, (১৪) £&20 [10900001007 (0 002 1৬0 01001091957 2170 05155515080101) 

০06 1101210101ভিন। 5107061965৮, 0810865 001501510,--06) 1২90011 

01] 0109 900061)1 ৬/০]015 ১০6109 101 10170 9৪1. [924 ; মৌলবী শ্রীযুক্ত আবুল 

করিম সাহিতাবিশারদ,-(১৬) 10110 17165 [19516505615 (4১123870001 [01025 ) 7 

105 118109561) 0০9৬৮ 01110115) 0010051 0010115701917131500157769৭) 55056 

০৪] 45190806001 13716515179 1914-75 19 1923-24 (3:90 15505 ), 

(১৮) 17/6010-51%0510008] [২90১010010০ 01161 11730200014 ০1 [23101951৬63 

11] 11)018) (১৯) 11010011301 006 (52091951081 501৮০ ০0 1107017.) ৬০1, 1, 10210 17) 

(২৯) 1২5০০9105 01 006 06091051081 98:৮9 96 117019) ৬০], 1৬111) 7021৮ 3, 1929) 

(২১) 01010009115 01 01১0 £51014,201095108] 51599 01 [117015, 1২০. 15, (71176 

101812607 96017060110 17১86610310 58150901045), (২২) 10০, ০. 2০ 

(1190 01101) 200 ৮010 06 1912 ০১ (২৩) 19০. ০, 27, (1১809811606 15110 

৬110007 ) ১0170 50006. ০৬৪1 000524৮8010) ৬/%9171006017)--08) £85000170- 

106081 1১909615 [01908160 001 (09 056 ০01 070 45177011021) 17117910061195 2110 

[2110109] 4১111209809) ৬০01. 2.১ 0916 7, (২৫) 1176 £5009110217) 15101)11091155 20100 

8001091 4১110917800 0170 9981 1527; শীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত,--(২৬) 117৩ 

0105 016 1101771005501)01 5 10002 01015601550৮6 07 1301009, (1056810, 

1২517০9০১২৭) 1২6101 0£ 0৪ £১1£01)99910921091 ১০1৮৪, 1351109১001 075 

88181001009 3156 7100, 1925 ১115 01021110805 511 910158]1 1105151 

[৬1517101191 (0017712710059, 13017819207 -- (২৮) 11:21109 0 9101৮8]1 1121215] 1 

শ্রীযুক্ত কুমাঁর ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহ। এম & বি এল, পি-এচ ডি--€২৯) 101) 1৭90100201915 

০9? 1001210] 1১096617/, (৩০) 78010917001202 2100. 82110582 ( সংস্কত) 215 

২০৮21 318177959 09175015665 9610619], ০21001069-- (৩১) & 00100191509 58৮. ০ 

75519000585 0)9% 8019 ৬ 0100095, (৩২) 81819510941 শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বস্থ 

বি এ, এটর্ণি,- (৩৩) 1151751 [767016103, (৩৪)" 11] 17101012500 17151100015 ৮10) 

[918 1191805, 5, তাজ 3688, (৩৫) ১1£795 ০৫6 01051117755 2100 €403278909115055. 
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(11507795 0911515 ), (৩৬) 121 ০0 118৮) 01 20 00051151) 0180515007 01 

00৪ 59091005 01504851)) (৩৭) £5001606 15195 ৪10 [7০18-1016 01 18190, 

(৩৮) 40 10)0150 089910, 081:01106 01 13170051/1010 ৬০01. 1, (৩৯) 10০0, ৬০, 

11, (৪) [16 10101195001) ০01 1২81017018 [২900128010০ (৪১) 98021) (৪২) 

81105) 40071015080010 10 10405 ১ শ্রীযুক পুণিনবিহবারী দত্ত,_( ৪২) 796 99010 

130015 01008 1110005, ৬০1. 5015, 105৮8127111 25500 ১6০16181710 006 

90৮৮ ০1 10012) 19910 01 10009010107) (৪৩) 4 [08100-0০1 100 015 

[২6০09105 ০1008 009৮, ০1019. 10 019 [10051151 06০01 10670911116076, 1748 

(০1859 শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেশব প্রসাদ মিশ্র ও প্রীযুক্ত রামনাথ দিং-_/88 ) 1106 117700 

[516001091 0109581/ ( হিন্দী বৈছ্যাত শব্খাবলী )) শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত- (8৫) 116 

1181091 0150817 870 11160 11100136155 01 50805, 9083, 0800165 810 

(31070911106, 

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন 

২৬এ অগ্রহায়ণ ১৩৩২১ ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৫, শনিবার, সন্ধা! ৬।৭ট! 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহাঁছুর-- সভাপতি 

আলোচ্য বিষয়,_অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্ত্রকুমার সেন ডি এস্সি ( লগ্ন ) মহাশয়ের 

ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে “ভারতে কাঁচ” সম্বন্ধে ব্ৃতা। 

পরিষদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাদুর সভাপতির আন গ্রহণ 

করিলেন এবং কাঁচ, বাঙ্গাল! দেশের একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় মুল্যবান জিনিষ ও বর্তমানে 
এই জন্ত ইহার আলোচন! শিল্পের উন্নতির দিক্ হইতে নিতাস্ত আবশ্ঠক, এই সন্বন্ধে কিছু 
বলিয়া, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ভি এস্সি মহাশয়কে তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার 

জন্য অনুরোধ করিলেন। 

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্্রকুম!র সেন ডি এস্পি মহাশয় “ভারতে কাচ” নামক 

তাহার গ্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং ম্যাজিক ল্যাপ্টার্পের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন করিয়! প্রবন্ধোপ্ত 

বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন । অতঃপর বক্তাকে ধন্যবাদ দানের পর সভাতঙ্গ হইল। 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভুষণ শ্রহরপ্রসাদ শাস্্ী 
সহকারী সম্পাদক। সাপতি। 



পঞ্চম মাসিক অধিবেশন 
২৭এ অগ্রহায়ণ ১৩৩২, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৫, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা 

পরা ৮: আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত নির্ব্বাচন, 
৩। পুস্তক উপহারদাতিগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪1 শোক-প্রকাশ,-(ক) অধ্যক্ষ 

সারদারঞজন রায় এম্ এ, (খ) রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহার, গে) জীবনধন চক্রুবর্তাঁ, 
(ঘ) কালীচরণ মিত্র, () গলাপ্রসন্ন ঘোষ বর্মন এবৎ (চ) রায় বাহাদুর ললিতমোহন সিংহ 

রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫ । প্রবন্ধ-পাঁঠ,__অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ 
মহাশয়-লিখিত 'অগ্রি-মৃণ্তি' সন্বদ্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ, [ প্রবন্ধপাঠক মহাশয় ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের 
সাহায্যে প্রবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যা করিবেন], এবং ৬। বিবিধ। 

সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহাদুর সমভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত অধিবেশনের কার্্যবিবরণ প্রস্তত ন। থাকায় উহার পাঠ স্থগিত রহিল। 

২। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাগ সোম ক্বিস্ুধণ মহাশয় ক-_পরিশিষ্টে 

লিখিত ব্যক্তিগণের নাম পাঠ করিলে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পর্বসন্মতিক্রমে 

তাহারা পরিষদের সাধারণ-সদস্ত নির্ব্বাচিত হইলেন। 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত উপহ্ৃত পুস্তক ও উপহারদাতৃগণের নাম, সহকারী 

সম্পাদক শ্রীধুক্ত নগেকজ্রনাথ সৌম কবিভূষণ মহাশয় পাঠ করিলে পরিষদের পক্ষ হইতে 

সভাপতি মহাশয় তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। 
৪| সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই অল্প কিছু দিনের মধ্যে আমরা ৫1৬ জন 

হিতৈষী সদশ্তকে হারাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে ২১ জন আমাদের বিশেষ বন্ধু। ইহাদের 

পরলোকগমনে বাঙ্গাল! দেশের ও ব্গসাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। গপ্রথম-_বিদ্যাসাগর 

কলেজের অধ্যক্ষ সারদারগুন রায় এম এ। ইনি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। 

পাঙ্ডিত্যে ইহার স্থান অতি উচ্চে হইলেও ইনি ব্যায়ামে, বিশেষতঃ ক্রিকেট থেলার বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন । কবেজে শত শত ছাত্র ইহার নিকট বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছে। ইহার 

পর়লোকগমনে শিক্ষা সম্বন্ধে এবং ছাত্রদের মধ্যে ব্যায়াম ও ক্রীড়া সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি 

হইয়াছে। দ্বিতীয়--রায় রাধিকাযোহন লাহিড়ী বাহাছুর। ইনি অতি কৃতিত্বের সহিত 

আমাদের সরকারী কার্ধ্য নির্বাহ করিয়! স্বায় জন্মভূমিতে অবসরজীবন যাঁপন করিতে- 

ছিলেন। কিন্তু ইনি সেখানেও জনহিতকর নানাবিধ কার্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া দেশের ও দশের 

সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ইনি অতি দক্ষতার সহিত বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটার 
সম্পাদকত1 এবং অন্ঠান্ত নানাবিধ লৌকহিতকর কার্ধা করিয়াছেন। ইহার মৃত্যুতে দেশের 

বিশেধ ক্ষতি হইয়াছে। | | ৃ 
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৩য়_-জীননধন চক্রবর্তী, ৪র্থ_-কালীচরণ মিত্র, ৫ম--গঙ্গা প্রপ্ন ঘোষ বর্মন ইহারা 
তিন জনেই পরিষদের হিটতৈষী সদন্ত ছিলেন এবং পরিষংকে বছু বিষয়ে ইসরা সাহাধষ্য 

করিয়াছেন। ইহাদের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৬ঠ-_রায় 
বাহাদুর ললিতমোহন সিংহ বায়। ইনি আমাদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং বোধ হয়, 

আপনাদের মধ্যেও ইনি অনেকের পরিচিত। ইনি অত্যন্ত অমায়িক এবং উদার প্রকৃতির 

লোক ছিলেন । ৭ম- শরচ্চন্ত্র রায়। ইনি পরিষদের সদস্ত ছিলেন না। কিন্তু সদস্ত ন! 

হইলেও ইনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ছিলেন। সেই জন্য ইহার পরলোকগমনে আমাদের 
শোক প্রকাশ করা কর্তব্য। ইনি “হিন্দু পেটিয়টের” সম্পাদক এবং ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান 

এসোসিয়েশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লি্ই ছিলেন। এই সকল ব্যক্তিগণের মৃত্যুতে আমরা 

পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিতেছি । আমাদের এই শোক-প্রস্তাব ইঙঠাদের 
পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হুইবে। উপস্থিত সদম্তগণ দণ্ডায়মান হইয়। এই শোক-প্রস্তাৰ 

গ্রহণ করিলেন। 

৫। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 

মহাশয় “অগ্রি-মুদ্তি” সম্বন্ধে তাহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং ম্যান্সিক ল্যাণ্টার্ণের 

সাহায্যে প্রবন্ধোক্ত মুস্তি সকলের পরিচয় প্রদান করিলেন। 
প্রবন্ধ পাঠের পর কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত 

বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার প্রবন্ধে অনেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রবন্ধটিও 
অতি সুন্দর হইয়াছে । কিন্তু আমার মনে হয়, বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া! পরবর্তা 
সময় পর্য্যস্ত অগ্নি সম্বন্ধে তাহার প্রবন্ধে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেইগুলির 

পর পর সময় নির্ণয় করিয়! পারম্পর্য্যক্রমে উল্লেখ করিলে আরও ভাল হইত। 

এই সময় এক বাক্তি প্রশ্ন করিলেন যে, অগ্নির মৃত্তি কিরূপে উদ্ভূত হইল? 
উত্তরে শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিগ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,_“মুর্তিতত্ববিষয়ক এই সকল 

তারিখের পারম্পর্যয নির্ণয় করা বড়ই কঠিন বাপার। ইউরোপীয় পণ্ডিতের! ইহ স্থির 

করিতে পারেন নাই; আমিও সে দিকৃ দিয়া কোন চেষ্টা করি নাই। যদিও মহাভারত, 

হেমা্্রি প্রভৃতির তারিখ একরূপ নিণীত হইনে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এবং অন্তান্য 

এমন সব গ্রন্থ আছে, যাহার তারিখ এ পর্য্যস্ত মোটেই নির্ণীত হয় নাই। পণ্ডিতের বলেন 

যে, বেদের ব্রাহ্ণণভাগ আগে এবং আরণ্যকভাগ পরে রচিত হয়। কিন্তু ব্রাঙ্গণের মধ্যে 

আরণ্যকের উল্লেখ দেখিয়া মতন হয় যে, ব্রাঙ্গণের পূর্বেও আরণ্যকের অস্তিত্ব ছিল। সেই 

জন্য এই সকল বিষয়ের সময় নির্ণয় কর! বড়ই কঠিন। তবে আমি এ বিষয়ে যতদুর সাধ্য, 
চেষ্টার ক্রটি করিব না। মূর্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই ষে, ব্যক্তিবিশেষের ধ্যান বা তাব 
হইতেই মুত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি যে ভাবে আবিষ্ট হইয়া! দেবতার দর্শন লাভ করেন, 
তীঁহার সেই ভাব হইতেই বাহিরে মৃণ্তি বিরচিত হইয়াছে ।” 
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পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,--“সর্বপ্রথমে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে অন্তকার 

এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাহার এই 
গ্রবন্ধটি যে অতীব পাঁগডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ, ইহা আমি ন। বলিলেও আপনার! বুঝিতে 
পারিয়াছেন। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের স্বদেশীয় গ্রন্থের যেখানে যাহা কিছু 

অগ্ি সম্বন্ধীয় সংবাদ পাওয়। যাইতে পারে, তিনি সেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে 

আজ শুনাইয়াছেন। এবং মিশর, ইরাণ প্রভৃতি বিদেশের নানা গ্রন্থ আলোচন। করিয়া 

দেই সকল গ্রন্থে অগ্নি সম্বন্ধে যাহা! কিছু জ্ঞাতব্য, তাহাও আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কোন্ 

জাতি প্রথমে জগতে অগ্নি আবিফার করে, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত। তবে 

এ কথা৷ ঠিক যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ অগ্নির উপাসনা! করিয়! 

আগিতেছেন এবং পারসিকেরাও পবিত্র জ্ঞানে বুকাগ যাবৎ অপ্পে রক্ষা! করিয়া! আসিতেছেন। 

তাঁহাদের সেই পরিত্র অগ্নি এখনও তাহাদের মন্দিরে সংরক্ষিত আছে। ইতিহাসের সেই 

অতীত যুগে যখন অগ্নি আবিষ্কৃত হয় নাই, মানুষ তখন খাদ্য, ষাংস প্রভৃতি কীাচাই ব্যবহার 

করিত। পরে অগ্নি আবিষ্কৃত হইলে বন্ধন-প্রথার স্থষ্টি হয়। যাহা হউক, অগ্নির যে সকল 
মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন্ মৃত্ঠি প্রথম এবং পরবর্তী কালে কিরূপ ভাবে পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন মূত্তির স্থষ্টি করিয়াছে, ইহাক্র ক্রমপর্ধ্যায় দিতে পারিলে খুব 
ভাল হয়। এবিষয়ে আমি কুমার বাহাছরের সহিত একমন্ত। যাহা হউক, অগ্ভকার £ই 

প্রবন্ধটি বঙ্জভাষার একটা সম্পদ্রূপে পরিগণিত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ মোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহোদয়কে 

ধ্্বাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হয়। 

্রীনগেন্দ্রনাথ সৌম কবিভূষণ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক সভাপতি। 

ক-_-পরিশিষট 

' প্রস্তাবিত সাধখাবশ-আদ্স্যগণ 

প্রস্তাবক-্ীযুক্ত ললিতমোহন পাল, সমর্থক- শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্ত-_ 

যুক্ত যুগ্নলচন্ত্র দে, লক্ষ্মীগঞ্জ, চন্দননগর, ২ শ্রীযুক্ত যুগলচন্দ্র চক্রবস্তাঁ, বোড়, কুঙুরঘাট, 
চন্বননগর, ৩। শ্রীযুক্ত ডাঃ আশুতোষ দাস এম বি, এ; প্রস্তাবক-_ শ্রীযুক্ত ডাঃ স্থনীতি- 

কুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, সম-- এ, সদ--৪। শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সেন এম এ, 
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়; প্র-শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দপ্ত, সম-_এী, সদ--.৫ | শ্রীযুক্ত 
উপেক্জনারায়ণ নন্দী, ২৩ শাস্তিরাম ঘোষ স্্বীট, কলিকাতা । 
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খ-_পরিশিষ্ট 

উপহাস প্রাপ্ত পুস্তক 

উপহারদাতা,-_-শ্রীযুক্ত ননীলাল ভট্টাচার্য্য, উপহাত পুস্তক-_€১) নারীর অধিকার; 

শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সরকার--€২) ব্রঙ্গ-দর্শন; শ্রীযুক্ত নবক্কষ্ণ ভট্টাচার্ধ্য-_(৩) টুকটুকে 

রামায়ণ শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুু__€৪) পল্লীকাহিনী ; শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাদ ঘোষ-_-€৫) ব্রহ্গ- 

বোধিকা ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ--(৩) জৈব-ধর্ম, (৭) বিষুুশন্দীর গল্প, (৮) অভয়ের 

কথা, (৯) করাচীর বিচার, (১০) কৈলর, (১১) ৪017019-11919-1010169 01075 

[10100 01179 5010909] 01 51 1২710771001), (১২) 5০8117175০০] 0110 : 

1109. 700095 01 09 [0690 (১৩) 9৭177 00০ 501011009, (১৪) 10606 ১11 

51110951107. (31091) (১৫) 1371228051২215 57010 5091165) 0১৬) 010 চ5021 

03011096 (1321280 ), ০১৭) 1712 755 13001, 

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন 

৫ই পৌষ ১৩৩২, ২*এ ডিসেম্বর ১৯২৫, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা। 

মহাঁমহোঁপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শান্্রী--পসভাপতি 

আলোচ্য বিষয়-- 

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদন্ত নির্বাচন, ৩। পুস্তক 

উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ- শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ 
মহাশর-লিখিত “তক্ষশিলার বিশ্ববিস্তালয় ও জীবককুমারভৃত্য+ নামক প্রবন্ধ, এবং 

৫। বিবিধ। | 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করিলেন। 
১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় গত তিনটি 

অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। 

২। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর পরিষদের সাধারণ- 

সদ্তর্ধপে নির্বাচিত হইলেন,-_ 

প্রস্তাবক-_্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্ভাতৃষণ, সমর্থক-_কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম 

কবিভূষণ, প্রস্তাবিত সদস্ত--১। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র দে, ২৭১ বীডন রো, কলিকাতা ; 
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প্রস্তাবক--শ্রীসুক্ত হরিদাস মজুমদার বি এল, সমর্থক--এ, প্রস্তীবিত সদস্ত-২। শ্রীষুক্ত 
পূর্ণচন্ত্র বারিক, ১৪১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা । 

৩। পরিশিষ্ট লিখিত উপহছগত পুস্তক এবৎ উপহারদাতৃগণের নাঁম সহকারী সম্প।দক 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিড়ষণ মহাশয় পাঠ করিলে, পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্ত্র বাহাছ্বর বলিলেন যে, সংপ্রতি আমাঁদের একজন প্রধান 
সাহিত্যিক, কবি ও দেশের গণ্যমান্ত ব্যক্তি রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল বাহাদুর অতাস্ত 

শোচনীয়ভাবে মুত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি খুব প্রতিষ্ঠার সহিত ছোট আদালতে 

পঞ্চম জঙ্জের কার্য করিয়া কিছুদিন হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অমাদের 

নাট্যসআাট রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের ওয় পুত্র । "নেক কবিতা ইনি লিখিয়াছেন এবং এ 

সম্বন্ধে কয়েকখানি বইও ইহীর আঁছে। ইহ! ছাড়া সাহিত্য-চর্চা়৪ ইনি বিখা'ত ছিলেন। 

ইহার স্বভাব অতিশয় অমায়িক এনৎ সামাজিক হিসাবে অতি উচ্চ দরের লোক ছিলেন। 

কিন্ত কি রকম মনের এক বিষম বিকার উপস্থিত হইল-_গায়ে স্পিরিট মাখিয়। তাহাতে 

আগুন ধরাইয়! দিয়া ইনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। উন্মাদ রোগ অনেক রকম আছে, 

তম্মধ্যে এক রকম উন্ম(দ রোগ আছে, তাহাতে কেবলই আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছ! হয় । 

আমার মনে হয় ধে, এই রোগে ইনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন । তিনি পরিষদের পরম বন্ধু 
ছিলেন । তাহার শোচনীয় মৃত্যুতে আমর! বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত । আজ পরিষৎ এই সভায় 

তজ্জন্ত শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে । উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোঁক-প্রস্তাব 

গ্রহণ করিলেন । 

৪। সভাপতি মহাশয়ের অন্গরোধে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ মহাশয় তাহার 
লিখ্ত '*তক্ষশিলীর বিশ্ববিদ্যালয় ও জীবককুমীর্ভূত্য** নীমক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,__ শ্রীযুক্ত হিরণ বাবুর 'প্রবন্ধে অনেক 

নৃতন জিনিষ আছে। ১ম-ত্তার ভাষ| স্থুললিত-_সুললিত মানে সংস্কৃতবহুল। অনেকে 

এ ভাঁষ। পছন্দ না করিলেও ইহা! সুললিত ও শ্রুতি-সুখকর। ২ প্রবন্ধের বিষয়-_তক্ষ- 

শিলায় কিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। ৩য়--জীবককুমারভূত্য। তিনি এ বিষয়ে পালি- 

সাহিত্যে যা পেয়েছেন, তা দিয়াছেন। তক্ষশিলা একট! পাহাড়। রাজা জনম্মেজয় যখন 

সর্পযজ্ঞ করিবেন, তখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তক্ষশিলায় প্রচুর ধন লুকান রহিয়াছে। 

এমন কি, ত্বার যজ্ঞের সকল ব্যয় সেই ধন হইতেই নির্বাহ হইতে পারিবে। তাই শুনিয়। 

তিনি সভা সমেত তক্ষশিলায় গিয়া যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের সময় সব প্রথম মহাভারত 

পাঠ হয় এবং তিনি সেই যজ্ঞে যত টাক! দক্ষিণা দেন, মহাভারত পাঠককে ও তত টাকা দক্ষিণা 

দিয়াছিলেন। এ কথা আমাদের দেশের কোন মহাভারতে না থাকিলেও দাক্ষিণাত্যের 

মহাভারতে আছে । দ্থৃতরাৎ তক্ষশিল! আমাদের মস্ত গৌরবের জিনিষ । 

7 
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“তক্ষশিলার অবস্থা, খারাপ হয় কেন জানেন? পারসিয়ানরা খন তক্ষশিল? দখল করে, 

তখন সেখানকার পণ্ডিতের পাটলিপুত্রে পালিয়ে আসেন। তন্মধ্যে তিনজন প্রধান পণ্তত 

ছিলেন-_বর্ষ, উপবর্ষ ও পাণিনি। ইহাদের মধো বর্ষ হইতেছেন পাণিনির গুরু । কেবল 
ইহীবাই নহেন--ক্রমে ক্রমে তক্ষশিলীর বত পণ্ডিত, সকলেই পাটলিপুত্রে চলিয়া আসেন 

এবং পাটলিপুত্রের রাজা তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া সেখানে রাখিয়া দেন। এইরূপে ক্রমে 

তক্ষশিলার গৌরব পাটলিপুত্র গ্রহণ করে। ও দ্দিকে তক্ষশিল! ক্রমে অনেক রাজার ছাতে যায়। 

অনেক রাজার হাতে যাওয়া মানেই বিপ্লব। বিপ্লবের সময় লেখাপড়ার চর্চ। হইতে পারে 

না। এদিকে পাটলিপুত্র নালন্দার পুর্বে লেখাপড়ার একট। বড় জাগ্গগা হুইয়া পড়ে। 

তক্ষশিলায় কিরীপ প্রণালীতে লেখাপড়া হইত, গ্রাবন্ধকার তা বলেছেন । 

“আজকালকার লোকে কবিতার আদর করিতে জানে না। কবিরও সে রকম আদর 

করে না। সে কালে এক একজন কবি, কবিতা রচন। করিয়া লঙ্গ লক্ষ টাক] পুরস্কার 

পাইতেন। কবি হরনাথ এইরূপ একটি কবিতা রচনা করিয়া দশ লক্ষ টাকা পুরক্কার 

লাভ করেন। ইহার কাহিনী এই,_ কবি হরনাথ খুব দাত ছিলেন। তার পৈতৃক যে-কিছু 

সম্পত্তি ছিল, সমস্ত তিনি দান ধ্যানে উড়াইয়া দেন। পরে অবস্থা খারাপ হইলে ইনি 
বাধেলথণ্ডের রাঁজ। রামচন্দ্র রাঁওএর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজসভায় প্রবেশ করিয়। ইনি 
একটি কবিতা পাঠ করিলেন । তার অর্থ এই যে, হে ছুর্গতি! তোমার সহিত আমার অনেক 

দিনের মিত্রতা, আমি বন্থদিন ধরিয়! তোমার সেবা করিয়াছি । কিন্তু আজ আমার বড়ই ছঃখ 

হইতেছে) যেহেতু আমি আর তোমার সেবা করিতে পারিব না-আমি রাজা রামচন্দ্রের 

কাছে আসিয়াছি- তোমার সহিত আমার আজ হইতেই বিচ্ছেদ হইবে। কবিতা শুনিয়! 

রাজ! ত্বাহাকে দশ লক্ষ টাক পুরস্কার দ্িলেন। পুরস্কার লইয়া, হরনাথ পান্কিতে চড়িয়া 

যাইতেছেন। পথের ধারে দেখেন যে, এক চারণ কবি দাড়াইয়। আছেন । চারণ কবি তাহাকে 

দেখিয়া! একটি কবিত]1 পড়িলেন। তিনি সেই দশ লা টাকা হইতে তাহাকে এক লাখ দিয়া 

দিলেন। আর একজন কবি কবিত1 বলিয়া ছয় ক্রোড় টাকা পান। ইহার নাম কেশব-- 

ইনি বুন্দেলখণ্ডের রাজার কবি ছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজার একটি বেশ্ঠ। ছিল খুব সুন্দরী । 
লোঁকপরম্পরায় আকবর তাহার কথা শুনিয়৷ তাহাকে চাহিয়! পাঠাইলেন। রাজ। নিরুপায় 

হইয়া আকবরের পারিষদদের ধরিয়। তাঁহাকে নিরস্ত করিধার জন্ঠ নিজে দিল্লী গেলেন। রাজা 

দিল্লীতে আসিয়াছেন শুনিয়া আকবর তাহাকে আটক করিলেন; বলিলেন- ছয় ক্রোড় 
টাক দিলে তবে তাকে ছাড়িয়! দিবেন। রাজকবি কেশব, রাজার মুক্তির জন্য খানখানানের 

কাছে গিয়া একটি সুন্দর কবিতা বপিলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া! বলিলেন--কি চাও? কেশব, 

রাঁজার মুক্তি চাহিলে তিনি আকবরকে বলিয়] রাজাকে খালাস করিয়া! দেন। তবেই ধরুন, 
এক কবিতা ইনি ছয় ক্রোড় টাক। ধাচাইয়। দিলেন । যাহ! হউক, হিরণ বাবুর প্রবন্ধ শুনে 

আমরা খুব খুশী হয়েছি । এ জন্ ত্তাকে ধন্তবাদ। আশীর্বাদ করি, তিনি খ্যাতিলাভ করুন।» 
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রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থু বাহাতুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ প্রদান করিয়! বলিলেন 

যে, শ্রীযুক্ত হিরণ বাবু তাহার প্রবন্ধে প্রাটীনকালের অন্ত্র-চিকিৎসার বিষয় যাহ! উল্লেখ 
করিয়াছেন, আজকাপকার বৈস্ত-চিকিৎসকগণের তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া! দেখা 

উচিত। জীবক, অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ৭ বৎসরের শিরঃপীড়! আরোগ্য করিয়াছিলেন, কিন্ত 

আজকালকার কবিরাজবৃন্দের সহিত অস্ত্রের ভান্ুর-ভাপ্রবধূ সম্পর্ক। এ বিষয়ে বর্তমান 

বৈগ্ভগণের বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_“বৈগ্তশান্ত্রের কথা যখন উঠিল, তখন এ বিষয়ের কতদুর 

উন্নতি হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেই। মহারাজ অশোক অত্যন্ত পীড়িত, মৃত্যুই 
স্থির। এমন সময় তার এক রাণী, বলিলেন যে, রাজার ত মৃত্যুই স্থির। তবে আমি একটু 

চেষ্টা করিয়া দেখি, বাচাইতে পারি ত আমার খ্যাতি হইবে । না পারিলে মৃত্যু ত স্থির আছেই । 
এই বলিয়া রাণী ত্বার বুদ্ধ বাপের দ্বারা অশোকের ন্যায় একজন রোগী খুঁজিয়া আনাইলেন। 
সেই রোগীর পেট কাটিয়া দেখেন যে, পেটের মধ) প্রকাণ্ড এক পোকা । তখন সেই 

পোঁক? কিসে মরে, তাহা পরীক্ষা করিমা দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন যে, পেরাজের 

রসে সেই পোকা মরিয়া গেল। তখন রাজাকে পেক্াজের রদ খাওয়ান হইতে লাগিল। 

তাহাতেই তিনি সারিয়৷ উঠিলেন। রাজা! সারিয়। উঠিয়! রাণীকে পুরস্কার দিতে চাহিলে 
রাণী বলেন যে, আপনি এক বৎসর কুকুটারামে বাস করুন এবং আমি রাজত্ব করিব। 

এই এক বৎসর কাঁল রাজত্ব পাইরা রাণী যে সব কুকার্য করেন, তাহা ইতিহাসে বিখ্যাত । 

বৈস্তশান্ত্রের উন্নতি সম্বন্ধে সে কালের অনেক কথ! বল! যাঁয়। আজ কাল সকলেই চরক 

পড়ে। কিন্তু ৪০৫০ বছর আগে চরকের নাম কেহ জাঁনিত না। আজকালকার যে চরক, 

তাহ। অগ্নিবেশের দ্বারা প্রতিসংস্কৃত। খুঃ ৭ম।৮ম শতকে দৃট়বল, পুনরায় উহা! রি-এডিট 

করেন। অগ্নিবেশ চারায়ণের গুরু । বাৎ্শ্তায়নের যে কামশাস্ত্র, তার প্রথম অধিকরণ 

চারায়ণের নিকট হইতে নেওয়া । চারায়খ প্রাতরাশের প্রচলন করিয়া! যান। কনিফের সভায় 

তিন জন পণ্ডিত ছিলেন,__মাঠর, চরক ও অশ্বঘোষ। যিনি যাহাই বলুন, শকাব্ধ যে 

কনিফের সময় হইতে, ইহার ভুল নাই। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক এবং তরুণদের 

তাহা করা কর্তব্য ।” 

তৎপরে সভাতঙ্গ হয়। 

প্রীনগেক্দ্রনাথ সোম কবিভৃষণ প্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
সহকারী সম্পাদক । | সভাপতি । 
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একত্রিংশ সাংবৎসরিক কাধ্-বিবরণ* 

 বর্তম।ন ১৩৩২ বঙ্গাবে বপীয়-সাহিত্য-পরিধৎ একত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়! দ্বাত্রিংশ 

বর্ষে পদার্পণ করিল। দদশ্তগন ও সাধ/রণের অবগতির জন্ত নিয়ে একত্রিংশ বর্ষের কার্যবিবরণ 

লিপিবদ্ধ হইল। 

বদ্ধব 

আলোচ্য বর্ষে কেহ নৃতন বান্ধব হন ন|ই। নিম্নোক্ত তিন জন বান্ধবই পৃর্ব হইতে 
রহিয়।ছেন,-(১) মহারাজ শ্তর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্বী বাহাছুর, (২) মহারাজাধিরাজ স্যর 

শ্রীযুক্ত বিজয্টাদ মহাতাঁব বাহাদুর, (৩) মহারাজ শ্রীদুক্ত রাঁও যোগীন্নারায়ণ রায় বাহাদুর । 

সদহ্য 

১৩৩১ বঙ্গাব্দের প্রান্তে পরিষদের সদশ্ত-সংখা। এইরাপ ছিল, (ক) বিশিষ্ট--১৭, 

' (খ) আজীবন-__-৬, গে) অধ্যাপক--৫, (ঘি) মৌলবী-_-*, ($) সহায়ক-__-২১ এবং (5) সাধারণ 

২০০৭১ মোট--২০৪৯। 

আলোচ্য বর্ষে (ক) বিশিষ্ট-সদহ্য, (খ) আজীবন-স্দন্ত এবং (গ) অধ্যাপক-সদস্তের সংখ্যার 

কোন, পরিবর্তন ঘটে নাই। এতদ্বাতীত কোন ব্যক্তি (ঘ) মৌলবী-সদন্ত-পদও গ্রঞ্চ 

করেন নাই। 

(ড) সহথায়ক-সদ্ 

আলোচ্য বর্ধারস্তে পরিষদের ২১ জন সহায়ক-সদন্ত ছিলেন। তন্মধ্যে ৪ জনের 

স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় ত্রিংশ বাধিক অধিবেশনে তীভার! পুণপির্বাচিত হন। এতত্থ্যতীত 

অন্যতম সহাঁ়ক-সদন্ত রাঁখালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যু ঘটায় এই শ্রেণীর 

সদশ্যনংখ্য। বর্ষশেষে ২০ হইয়াছে। 

(5) সাধারণ-সদস্য--কলিত1ত! 

বর্ষারস্তে কলিকাতাঁবাসী ১২০২ জন সাঁধারণ-সদন্তের মধ্যে ১৪ জনের পরলোকগপ্রাণ্ডি 

হইয়াছে, এবং একজন পদত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্যতীত ৭5 জন নৃতন সদস্তপদ 

গ্রহণ করিয়াছেন । বর্ষশেষে কলিকাতাবাপী সদন্ত-দংখ্য/ ১২৬১ হুইয়াছে। 
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বফম্বল | 

বর্ধারভ্ভে ৮*৫ জন মফণ্থলবাসী সদশ্তের মধ্যে ৭ জনের পরলো কপ্রাপ্তি হইয়াছে। ' বর্ষমধ্যে 
২০ জন নৃতন সদন্তপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই জনা বর্ষশেষে মফগ্বলবাসী সদস্ত-সংখ্যা 
৮১৮ হইয়াছে। 

এইরূপে বর্ষশেষে শ্রেণীভেদে নিয়লিখিতরূপ সদস্ত-সংখ্য। দাড়া ইয়াছে,__-(ক) বিশিষ্ট---_--_-১০, 

(ব) আজীবন-_-_---৬, (গ) অধ্যাপক-_-_--৫, ঘে) মৌলবী-_--___*) () সহায়ক__-_--২০, 
(5) সাধারণ------২০৭৯ ( কলিকাতা--১২৬১, মফস্বল---_--৮১৮) মোট--২১২০। 

কলিকাত। ও মফস্বপবাণী ২০৭৯ জন সদন্তের মধ্যে কয়েকজন স্দন্ত পদত্যাগ করিয়! 
পক্র, দিয়াছেন এবং কেহ কেহ চাদ! দেওয়। বন্ধ করিয়াছেন। বাহার পদত্যাগ করিবেন 

বলিয়া পত্র দিয়াছেন, তাহাদের সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে । 

| পরলোকগত সদন্ত ও সাহিতাকগ্ণ 

বর্ষমধে) পরিষদের যে ২১ জন সাধারণ-সদস্ত ও ১ জন সহায়ক-সদস্তের মৃত্যু হইয়।ছে, 
তাহাদিগের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল। এতত্যতীত ৫ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্য- 

বন্ধরও পরলোকপ্রাপ্তি হইয়।ছে। ইহাদের মধ্যে পূর্বে কেহ কেহ পরিষদের সন্ত ছিলেন। 

পরিষং এই সকল সদস্য 'ও সাহছিত্যিকগণের বিয়োগে বিশেষ ব্যথিত । ইহাদের বিষয়ে সাধারণ 

সভায় শে।ক প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহাদের শেকমসস্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের 

আত্বরিক সমবেদন! জ্ঞাপন করা যাইতেছে। 

সহায়ক-সদত্ত 

১। রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

সাধারণ-সদশ্ত 

১। স্তর আশুতোষ চৌধুরী 
২। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

৩। কমলক্ণ সাহা 

৪। রায় কুমুদিনীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর এম্ এ 
৫ রায় কপানাথ দত্ত বাহাদুর 

৬। কৃষ্ণলাল সাধু এম এ, বি টি 
৭। কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ 

৮। গৌরহরি সেন 
৯। চার্চন্দ্র মিত্র 

১*। জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর 

১১। রায় দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাহুর 

১২। দাশরথি হালদার 



সাঁংবৎসরিক কার্ধ্য-বিবরণ ৬ 

১৩। প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
১৪। বায় বিনোঁদবিছারী বসু বি এ 
১৫| বুন্দাবনচন্দ্র রায় ্ 

১৬। রায় সাহেব শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস 

১৭। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৮। ষোড়শীচরণ মিত্র এম্ এ,বি এল্, 

১৯। সচ্চিদানন্দ দত্ত 

২০। কবিরাজ নুরেন্দ্রনাথ সেন কবীন্তর 

২১। স্ুরেশচন্ত্র গুপ্ত 

সাহিত্যিকগণ _- 

১। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 

২। গিরিজাকান্ত ঘোষ 

৩। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বঙ্গ 

৪.| ভবানীচরণ ঘোষ 

৫। মহামহছোপাধায় পগ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তকরত 

বাধিক অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে ৪ঠ| শাঁবণ ব্রিংশ বাধিক অধিবেশন হয়। পরিধদের সভাপাত মহা- 

_মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত মাসিক 

ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কা্ধযবিবরণ গৃহীত হইবার পর তব্রিংশ বাধিক কার্যযবিবরণ 

পঠিত হইবার সময় পরিষদের কার্ধ্যাবলীর বিষয়ে বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়, 
তৎপর উক্ত কার্ধযবিবরণ গৃহীত হয়। একত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ 
বিজ্ঞাপনের পর কতিপগ্ণ সহায়ক ও সাঁধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হন। অতঃপর পরবর্তী বর্ষের 
জন্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন ও কাধ্যনির্্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। 

তৎপর উপহারম্বরূপ প্র।প্ত কতিপয় পুথি ও পুস্তক প্রদর্শনের পর চারিখানি চিত্রপ্রতিষ্ঠ! হয়। 
আলোচ্া বর্ষে ১০টি মাসিক ও ১১টি বিশেষ অধিবেশন অনুঠিত হইয়াছিল । নিয়ে 

তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। 

মাসিক অধিবেশন 

১। প্রথম মাদিক অধিবেশন-_-১৫ই ভাদ্র, রবিবার । প্রবন্ধ_নাথধণ্রে সষ্টিতত্ব। লেখক 
-স্তীযুক্ত রাজমোহন নাথ। সভাপতি-_শরীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত । 

২। দ্বিতীয় মালিক অধিবেশন__€৫ই আঙ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ--জৈনদিগের দৈনিক 
ষটকর্ম। লেখক- শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ বি এ। সভাপতি-_শ্রীযুক্ত ডাঃ 

অভয়কুমার.গুহ এম এ, ডি প্টি। 
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৩। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন--২২এ অগ্রহায়ণ, রবিবার । প্রবন্ধ--অর্থশান্ত্রে সমাজভত্ব | 

রেখক-_অধ্য।পক শ্রীযুক্ত নারাফণচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। সভাঁপতি-- শ্রীযুক্ত হীরেন্্রন/থ 

দত্ত। 
৪| চতুর্থ মাসিক অধিবেশন--২৯এ অগ্রহায়ণ, রবিবার । প্রবন্ধ নীলকণ্ঠের স্বরচিত 

জীবনী ও পদাবলী । লেখক--মধ্াাঁপক শ্রীঘুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ব এম এ। 
সভাপতি-__রায় শ্ীযু্ চুণীলাল বনু বাহাছুর | 

৫) পঞ্চম মাগিক অধিবেশন -৬ই পৌধ, রবিব।র। গ্রবন্ধ__বঙগীয় মত্ম্তের তাঁলিক।। 
লেখক--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দান ঘোষ, এম ডি, এম এসসি, এফ জেড এস। 

সভাপতি-_বরাঁম শ্রীযু- চুণীলাল বন বাহাছুর। 

৬) ষষ্ঠ মাসক 'অধিধেশন--২৬এ মঘ, রবিবার। প্রবন্ধব-_কবি ঠসয়দ আলাওলের 

পল্মাবতী | লেখক-_মধ্যাপক মৌলবী মু৬ম্মদ শহীহল্নাহ, এম এ, বি এল | সভাপতি--শ্রীযুক্ত রায় 

যতীন্দত্রনাথ চৌধুরী । 
৭। সপ্তম মসিক অধিবেশন --৩রা ফন্তন, রবিবার । প্রবন্ধ-হিন্দী-সাহিত্যে বিহারী- 

লালের সতসঈ। লেখক- শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র রায় এম এ। সভাপতি--শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ 
দত্ত। | ৭ 

৮। অষ্টম মাসিক অধিবেশন__২৪এ ফাওজ্তবণ, রবিবার । প্রবন্ধ-_প্রমাণ। লেখক-_ 
জীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য এম এ, বি এল। সভাপতি-_রায় শরধুক্ত চুণীলাল বন্গু 
বাহাছর। 

৯) নবম মাসিক অধিবেশন--১ল! ত্র, রবিবার । প্রবন্ধ-_-“বাঙ্গাল! ভাষায় অনুজ্ঞ। 

সম্থন্ধে মন্তব্য । লেৰক- শীযুক্ত ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট । সভীপতি-_- 
রায় শ্রীমুক চুণীলাল বনু বাহাহুর । 

১০। দশম মাসিক অধিবেশন--১৫ই চৈত্র, রবিবার । প্রবন্ধ--৬প্যারীটাদ মিত্র । লেখক 

_মহামকোপাধ্যায় ভধুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী। সভাপতি-রায় জীযুক্ত চুণীলাল বস বাহাছুর। 

এ বিশেষ অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে বশীয়-সাহিত্য-পরিষদের এগারটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাদের 

মধ্যে একটিতে পরিষদের কাধ্য-সমালোচনা, ছয়টিতে সাহিত্যিকগণের পরলোৌকগমনে শোক 

প্রকাশ, একটিতে মাইকেল মধুহুদনের বাধিক স্তিউৎসব এবং তিনটিতে প্রবন্ধ ও 
বন্তৃতাদি সাহিতিক আলোচন! হয়। নিয়ে অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল। 

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন_-২৯এ জোট, বৃহস্পতিবার । স্তর আশুতোষ চৌধুরী 
মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ আহৃত। সভাপতি--শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বঙ্গ 

নাট্যকলান্থধাকর। শ্রীযুক্ত চারন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্ মহাশয় “স্তর আশ্ততোঁষ চৌধুরী” 



সাংবসপিক ] কাধ্য-বিবরণ 

নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 
শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ বায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্ধ, 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বনু, শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সরকার, রাঁয় শ্রীযুক্ত জ্লধর সেন বাহাদ্বর এবং 

সভাপতি মহাশয়, মৃত মহাত্বীর বিষয়ে নানা আলোচনা করেন। এই অধিবেশনে পরিষদে 

মৃত মহাত্মার স্বৃতি রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন-_-১ল! আষ।ঢ, রবিবার। স্তর আশুতোষ মুখোপাধাঁয় 
সরম্বতী মহাশয়ের পরলোকগমনে শেক প্রকাশার্থ আহত । সভাপতি- মহামহোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় স্বরচিত সংস্কত শ্লোক 
পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্যোপ।ধা।য় এবং শ্রীমুক্ত কিরণচন্জ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত 

চত্তীদ।স মুখোপাধ্যায় মহ।শর তীহাদের রচিত কাঁবতা পাঠ করেন। তৎপরে মহারাজ 

শীধুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রাঁয় বাহাছর *ম্বগাঁয আশুতোষ মুখোপাদ্যায়” নামক এবং অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত হেমচন্্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় “ভর "আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বিপিন্চন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় 

এম এ, ডি এস্সি, ব্যারিষ্টার, শ্রাযুক্ত ডাঃ আঁবছুল*গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত রা যতীল্্রনাথ 

চৌধুরী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিষ্াভূষণ, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ গসাদ বিগ্ভাবিনোদ এম এ এবং 
সভাপতি মহাশয়, মৃত মহাত্মার নানা সদ্গুণাবলীর আলোচনা করেন। পর্িদ মন্দিরে মৃত 
মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

৩। তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন--১৫ই আযাট) রবিবার । মাইকেল মধুস্দন দত্ত মহাশয়ের 
বধিক স্থতি-উৎসব। দভাপতি--শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় ও শরযুক্ত 
গণপতি সরকার বিষ্ঠারত্ মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। হ্ীযুক্ত বিমানখিহারী 
মজুমদার ভাগবত-রত্ব এম এ মহাশয় প্মধুস্দনের স্বার্দেশিকত।” নামক প্রবপ্ধ পাঠ করেন। 

মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পল্পনাথ ভট্টাচার্য্য বিছ্কাযবিনোদ এম এ, শ্রীযু্* ডাঃ এচ. ডব্লিউ 

মরেনো এম এ, পিএচং ডি, মাইকেলের দৌতিত্র শ্রীধুক্ত এস্ বি নিস, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
রসিকমোহন বিগ্ভাভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দিংহ বাহাদ্বর বি এ, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ 
মুখোপাধ্যায়, এযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন লিয়োগী এম্ এ পিএস ডি, শযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল 

চৌধুরী বি এ, ডি এসসি এবং সভাপতি মহাশয়, পরলোকগত কবির বিষয়ে নানা 

আলোচন৷ করেন। 

৪ চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন-__৩রা শ্রাবণ, শনিবার । পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভ।পতির আসন গ্রহণ করেন এবং “হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ* 

নামক বিষয়ে তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন। 

৫1 পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন--১৫ই ভাদ্র, রবিবার । (ক) পরিষদের বর্তমান আর্থিক 

অবস্থার অবনতি, (খ) কাঁধ্যালম়ের বিশৃঙ্খল, (গ) পুস্তকাগারের বর্তমান অবস্থা এবং (ঘ) পরিষদের 



৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 

স্থ এবং পত্রিকা প্রকাশের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে আলোচনার জন্ত এই অধিবেশন আহত: 

হয়। সভাপতি-শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রযুক্ত জ্যোতিশ্ন্দ্র ঘেষ, শ্রীযুক্ত সুধীরলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর 

এম এ, বি এল, শ্রীঘুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী এম এ, শ্রযুক্ত অনাথবন্ধ দত্ত এম এ, এবং 

শীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বিএ মহাশম্ব উক্ত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও তর্ক 

উপস্থিত করেন। সভাপতি মহাশয় এবং রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বগ্ু বাহাদুর এবং সম্পাদক 

মহাশয় সে সকলের সন্তোষজনক উত্তর দেন। 

৬। ষষ্ঠ পিশেষ অধিবেশন--২২এ অগ্রহায়ণ, রবিবার । মহামহৌপাধ্যা় পঞ্ডিতরাজ 

যাদবেশ্বর তকরত্ব মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাঁশার্থ আহৃত। সভাপতি--শ্রষুক্ত 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ব। শ্রীযুক সুরেন্দ্র রাঁয় চৌধুরী মহাশয় “পপ্ডিতর।জ যাদবেশ্বর” নামক 
এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ, রায় শ্রযুক্ত চুণীলাল বস্থ 

বাহাছুর এবং সভাপতি মহাশয়, মৃত মহাত্বার নান! সব্গুণাবলীর আলোচনা করেন। 
সভা কর্তৃক পরিষদ, মন্দিরে মৃত মহা আর স্বৃতি রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

খ। সঞ্চম বিশেষ অধিবেশন-__২৯খ অগ্রহীয়ণ, রবিবার । মহিলা! কবি গিরীশ্রমোহিনী 

দাসী মহোঁদয়ার পরলে।কগমনে শোক প্রকাশার্থ আহৃত। সভানেত্রী শ্রীমতী প্রিযন্বদা দেবী। 
যুক্ত নলিনীরঞুন পণ্ডিত মহাশয় স্বরগীয়া কবির জীবনী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ 
সোম কবিভূষণ মহাশয় স্বরচিত এবং স্বর্গীয় কবির ভ্রাতুপ্পুত্রী শ্রীমতী শিবানীবাঁল! ঘোষ- 
জায় মহাশয়ার রচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্যুক্ত রায় চুণীলাল 

বঙ্গ বাহাদুর, শুক্ত অমুতলাল বন্থ নাট্যকলাস্ধাকর, জীযুক্ত কৃঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত মহাঁশয় এবং সভানেত্রী মহোদয়, কবির বিষয়ে নানা আলোচনা 

করেন। কবির পুত্র শযুক্ত প্রকাঁশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই স্ভীর জন্ত পরিষদের নিকট 
কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করেন। সভা কর্তৃক পরিষদে শ্বর্গীয় কবির স্থতি-রক্ষার প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। 

৮। অষ্টম বিশেষ অধিবেশন_-৬ই পৌষ, রবিবার । মাননীয় ভূপেক্্রনাথ বঙ্গ মহাশয়ের 
পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহত । সভাপতি-_মহারাঁজ স্তর শ্রীযুক্ত মণীন্রন্্র নন্দী 
কে সি আই ই বাহাছুর। শ্যুক্ত হেমেত্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় “ভূপেন্দ্র-্রদ্ধাঞ্জলি” নামক কবিত! পাঠ করেন। মহামছোপাধ্যায় 

শীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বনু বাহাছুর, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিজ্জনাথ 

রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরঙ্ব্তী, শ্রীযুক্ত 

মন্মথমোহন বন্ধ, শ্রীযুক্ত যোগেল্সনাথ যুখোপাধায় এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ 
নাট্যকলান্ধাকর, রায় শীযুক্ কপানাথ দত্ত বাহাছবর এবং সভাপতি মহাশয়, মৃত মহাতআার 

বিষয়ে আলোচনা করেন। ৰ 



সাংবৎসরিক - কার্ধ্য-বিবরণ 

৯। নবম বিশেষ অঅধিবেশন--২৯এ মাঘ, বুধবার । অধ্যাপক শ্রযুক্ত সুরেন্দ্রনীথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহশিয়ের “জ্যোতিষিক বার্ত।” বিষয়ে বস্তৃতা | সভাপতি-_শ্রীযুক্ত ভাঃ 

পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পিএচ ডি। 

১০। দশম বিশেষ অধিবেশন--১৬ই ফাল্তন, শনিবার শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের “ধন্মজগতে হিন্দুর স্থান” বিষয়ে বক্তৃতা । সভাপতি-_ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ব। 

১১। একাদশ বিশেষ অধিবেশন--১৪ই চেত্র, শনিবার । জ্যোতিরিকন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহত। সভাপতি-_শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ব। 
যুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়দ্বয় তাহাদের স্বরচিত 
কবিত! পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাগ চৌধুরী, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ বাহাছুর, 
ভ্ীযুস্ত অমৃতলাল বস্থু নাট্যকলানুধাকর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্থথমোহন বন্ধ, 

সভাপতি মহাশয় এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমুলাচরণ বিস্ ভূষণ মহাশয়, পরলোকগত মহাআর 
নান! সদ্গুণাবলীর আলোচন!| করেন। 

কার্যালয় ্ 

আলোচয বর্ষে নিয়লিখিত সদস্তগণ প'রষদের কর্্মাধাক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।--- 

সভাপতি- শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্ত-রত্ব এম্ এ, বি এল্, এট্ণি 
সহকারী সভাপতিগণ-_মহামছোপাধা।য় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ সিআই ই 

রায় সাহেব শ্ীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু প্রাচ্যব্দ্যা। মহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি 
রায় ৮ চুণীলাল বন্ধ বাহাছর রসায়নাচাধ্য সিআই ই, আই এস ও, 

এম্ বি, এফ. মি এস্ 
” রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্, এম্ এ, বি এল্ 

মহারাজাধিরাজ "” স্তর বিজয়চন্দ মহতাঁব বাহাদুর কে টি, জি সিএস্ আই, কে সিএস্ 

| আই, কে দি আই ই, আই ও এম 

মহারাজ ৮ স্তর মণী্দ্র্্র নন্দী বাহীছুর কে সিআঁই ই 
” অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্ 
৮ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসপি, এফ মার এস ই 

সম্পাদক-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুল্চরণ বিদ্যা ভূষণ 
সহকারী সম্পীদকগণ--শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দন্ত 

” নলিনীরগ্রন পণ্ডিত 
্ * হেমচজ্জ ঘোষ 

অধ্যাপক ৮” দ্বারকাঁনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্সি 

” ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবর্তা এম্ এ, বি এল 
” তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম এ 

পরে , শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্যারত্ব 



৮ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ৩১৭ বর্ষের 

 পত্রিকাধ্যঙ্ষ-_অধ্যাপক ভাঃ কুম।র শযুক্ত নরেক্্রনাথ লাহ! এম্ এ, ৰি এল্, পি আর এ, 

পিএচ, ডি 

কৌ ধ্যক্গ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর 
চিত্রশালাধাক্ষ-- শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই। অন্ুস্থ হওয়ায় শ্রীঘুক্ত অদ্ধেন্দ্রকুমার 

| গঙ্গোপাধ্য।য় বি এ, এটি 
ছাত্রাধাক্ষ__অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মগমে।হন বন্থু এম্ এ 

্রস্থাধ্যক্গ__-. শ্রীযুক্ত যতীল্নাথ দত্ত 

আফ়-বামু-পনীক্ষক-_ভ্ীযুক্ত অনাথনাঁথ ঘেষ 
* ভূতন।থ মুখোপাধ্যায় 

মহকারী সম্পাদক শ্রীগুক্ হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর কার্ধ্যালয়ের যাবতীয় কর্মুভার 
তন্ত ছিল। তিনি বৎসরের শেষভাগে রীতিমত কায পরিচালন করিতে অক্ষম হওয়ায় 
দম্পদক মহাশয় তাহার কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত মহাশয়ের 
উপর আয়বব্য়সমিতির ও হিসাববিভাগের কার্য অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ 

চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত তাঁরাপ্রসন্ন ঘোঁষ মহাশয়ের উপর চাদ! আদায়ের কাঁধ্য নাস্ত ছিল। 
যুক্ত তারা প্রসন্ন বাবু প্রথমাবধি মফস্বলে থাকায় তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করেন, তীহার 

স্থলে শ্রীগুক্ গণপতি সরকার বিষ্ঠারত্র মগাশয় উক্ত পদে নির্ধাচিত হন। শ্রীযুক্ত নলিনী- 
রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর ছাঁপাখান।-নমিতির কা্যভার এবং জীপুক্ত দ্রকানাথ মুখোপাধ্যায় 

মহাশয়ের উপর বিবিধ অধিবেশনাদির কর্্মভার অর্পিত ছিল। 

পত্রিকা ধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহ! মহাশয়ের ঘত্ব সাহিত্য- পারিষৎ পত্রিকার 

সম্পাদন নুশুঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল । কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গ্রফুল্লনাথ ঠ।কুর মহাশয় 

পরিষদের অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের স্ুব্যবস্থ। করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 

বি ই মহাশয় চিত্রশ।লাধ্যক্ষ নির্ব।চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বসরের অধিকাংশ সময়ই 

গীড়িত ছিলেন বলিয়া এই পদ ত্যাগ করেন। তাহার স্থলে শ্রীযুক্ত অদ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 

বি এ, এটনি মহাশয় চিত্রশাপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত যশীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আলোচ্য 
বর্ষে গরস্থাধ্যক্ষ ছিলেন । তিনি গ্রন্থ দি রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন । গ্রীযুক্ত মন্মথমৌহন 
বনু এম্ এ মহাশয় ছাধোধাক্ষ ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদবয় 

পরিষদের যাবতীয় আয়-ব্যয় বিশেষ যত্বের সহিত পরীক্ষা! করিয়াছেন। 

কার্য-নির্ববাহক-সমিতি 

নিয়লিখিত সদম্তগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কা্যনির্বহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত 

হইয়াছিলেন,-- 
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১। পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্ববাচিত 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার চটে(পাধ্যায় এম এ, ছি লিটু; শ্রীযুক্ত খগেন্্নাথ চট্টোপাধা 

বি এ, এটণি ; শ্রীযুক্ত মুণ।লকাস্তি ঘোষ; অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, 

বি এল; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাঁহিত্যানন্দ ; রাঁয় শ্রীযুঞ্ড রমাগ্রপাদ চন্দ বাহাছর বি এ)শ্রীযুকক 

রাঁখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ; ডাক্তার আব্দ,ল গকুর সিদ্দিকী; মহামহো।প।ধ্যায় করিরাঁজ 
শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম এ, এল এম এস) শ্রীযুক্ত অমৃতলাঁল বস্ত্র নাট্যকলাম্ধাঁকর ; শ্রযুক্ত 

হেমচন্দ্র দশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস) শ্রীমুক্ষ ৬1ঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ. ডি) ডাঃ 

শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দান থেষ এম ডি, এম এসসি; শ্রীযুক্ত বসস্তরঞন রায় বিদ্ববল্ভ 3 শ্রীযুক্ত 

বমস্তকুমার চ:টপাধা এম এ; শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরশ্বতী; রাস শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন 

সিং বাচাছুর বি এ, টবৰগ্ঘমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন সেন কাঁব্যতীর্থ 
বিষ্ভানিধি ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সবকার এম এ; অধ্যাপক শ্রীঘুক্ নিবারণচন্্র রায় এম এ। 

২ | শাণা-পরিসৎসমুহ হইতে নির্ব।'চত, 

শ্রীযুক্ত স্রেন্্রন্জর রাঁয় চৌধুরী; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চটোপাধ্যায় এম এ; 
শ্ীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ শ্রীযুক্ত শলিতকুমার ট্োপাধ্যাম় বি এল) শ্রীযুক্ত মধ্ত্রেচন্্ 

রায় ভন্বনিধি ? শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্্যোপাধ্যায়। 

ষর্ষমধ্যে কাধ্যনির্ধাহক-নমিতির এগারটি অধিবেশন হয় এবং তিনবার সাকুর্লার দ্বারা 

সমিতির সভ্যগণের মত লইয়া! কাঁজ করা হয়। এই সকল অধিবেশনে নিয়লিখিত উল্লেখযোগ্য 

বিষয়ে মন্তব্য গৃহীত হয়, 

(ক) বার্ষিক অধিবেশনের পত্রের সহিত পরবন্তী বর্ষের আন্ুমানিক আর়বায়-বিবরণ 

সদম্তগণের নিকট প্রেরিত হইবে। | 

(খ) কলিকাতা কর্পোরেশন সাধারাণর উপঘোগা ভাবে সাস্থাতন্থ স্ঘন্ধে সহরের বিভিন্ন 

স্থানে যে বক্তৃতার ব্যবস্থ! করিয়াছেন, পরিনন মশািরে (বিনা বায়ে তাহারা সেইপ্গপ বক্তৃত। দিবার 

ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং পরিষদের পক্ষে রায় যুক্ত চুণীলাল বন বাহাহুর এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত 

একেন্দ্রনাথ দাঁস ঘে।ষ উক্তরূপ বর্ৃত। দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন * 

(গ) স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্য।য় মহাশম়-প্রবর্তিত কলিকাতি! বিশ্ববিগ্তালম্সের “কমলা 

লেকৃচারশিপ” কমিটিতে ও “জগন্তারিণী পদক” কমিটিতে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 

ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিষ্তা ভূষণ মহাশয় পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচিত হুইয়াছেন। 

(ঘ) উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের আয়োজনে উত্তরপাড়ায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয়ের বাসভবনে প্রস্তর-ফলক প্রতিষ্টা-সভা।য় প্রদর্শনের জন্য কবিবরের দোয়াত ও স্বহস্তলিখিত 

পত্র প্রেরিত হইয়াছিল । 



১০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বর্ষের 

(উ) পরিষদের গ্রন্থাগারে তিন টাঁক। জম! রাখিয়া পাঠার্থ পুস্তক লইবার বিষয়ে যে বিধি 

পূর্ব গৃহীত হইয়াছিল, তাহ প্রত্যাহত হইয়াছে। 
(চ) পরিষদের প্রথম সভাপতি এরমেশচন্্র দ্ত মহাশয়ের লাইংব্ররীর প্রায় ৮০০ বহুমূল্য 

পুস্তক ও ছইটি আলমারী রমেশ-ভবনে রাখিবার জন্ত তাহার পুত্র শ্রীযুক্গ অজয়চন্দ্র দত ব্যারিষ্টার 

মহাশয় দান করিয়াছেন । এই দান ধন্তবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে। 

(ছ) শীযুক্ত রাঁজশেখর বন্থ মভাঁশয় তাহার পিতা স্বীয় চল্দ্রশেখর বস্তু মহা শয়-প্রণীত 

পুস্তকাঁবলীর যে কাঁপিগুলি অবশিষ্ট আছে, তাহ! পরিষৎকে দাঁন করিবার প্রস্ত/ব করিয়াছেন। 

এই প্রস্তাব ধন্তবাদের সহিত গুহীত হইসাছে। 

(জ) স্বর্গীয় বিদ্ভাসীগর মহাশয়ের একটা ছুস্থা কন্ঠাকে পগ্ষিদের ছুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাওীর 

হইতে এক বৎসর মাসিক দশ টাক। হিসাবে এবং এ ভাগ্ার হইতে ৬মহেন্দ্রনাথ বিদ্যা 
নিধি মহাঁশয়ের কন্ঠাকে এক বর ম।সিক পাচ টাঁকা হিসাবে সাহায্য দিবার প্রস্তাব গৃশীত 

হইয়াছে। 
্ ঝ) যেসকল বাঙালী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তাহাদের নবাবিদ্ূত তথ্য-সন্বলিত প্রবন্ধা্দি 

ইংরাজী, ফরাসী বা জা্ম।ন ভাবায় এাক!শিত করেন, সেই লকল গ্রবন্ধ বঙ্গভাষা।য় লিখিয়া 

পরিষৎপত্রিকাঁয় প্রকাশের জঙ্ত 9 অধিবেশনে পাঠের জন্ত পরিবদে পাঠ।ইতে তাহাদিগকে 

অনুরোধ করা হইবে স্থির হইয়াছে এবং ভাঁহা কার্যে পরিণত করিবার জন্ত রায় শ্রীযুক্ত 
চুণীলাল বহু বাহীতুর, ডাঃ শ্রীগুক্ত বনওয়া রিলাল চৌধুরী ও ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এই 
তিন জনকে লইয়া এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। 

(ঞ) পরিষদের বিরুদ্ধে আন্দোলনক। রিগণের মুদ্রিত পত্রের উত্তর ধিবার জন্ত শাখা-সমিতি, 

শ্ীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত শীখা-সমিতি, ৬ভূপেন্্র- 
নাথ বস্থ মহাশয়ের স্থৃতিরক্ষ।র জন্ঠ শ।খ।-সমিতি, ৬গুরুদাস চট্োপাধ্যায় স্থৃতিভাগ্ডারের অর্থে 

প্রকাশ্ত চিত্রনিদ্ধীরণ শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে । 

(ট) প্রতিবতসর স্বর্গীয় রামেন্্রন্থন্দর ত্রিবেধী মহ]শয়ের তিরোধানের দিনে বিশেষ অধি- 
বেশন আহ্বানের ব্যবস্থ। হইয়ছে। 

(ঠ) বঙগীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যোড়শ অধিবেশনে (মুম্লীগঞ্জে ), দেরাছুনে নিখিল-ভারত- 

বর্ষীয় হিন্দী সাহিত্য-সশ্মিলনে, ব।শবেড়েতে হুগলী জেল। পাঠাগ!রসম্মিলনে, মেদিনীপুর ও 
উত্তরপাড় শাখা-পরিষদের বাঁধষিক ও বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। 

সাঞ্ত্যাদি চারি শাখা 

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শ।খার কার্ধ্যবিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল । মাঁসিক অধি- 

বেশনে পাঠের জন্ত ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত প্রবন্ধ নির্বাচন ব্ভীত বিশেষ অধিবেশনে 
বন্কৃতার বিষয় নির্ঘারণ-কাধ্যও এই সকল শাখা! হইতে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই শাখাগুলির 

সভাপতি, সভ্য ও আহ্বানকারীর নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 
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(ক )সাহিত্য-শাখ। 

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার পাচটি অধিবেশন হইয়।ছিল এবং ছুইবার সাকুলাঁর ছারা সভাগণের 

মত লইয়৷ কাঁজ কর! হইয়াছিল। এতদ্যতীত উপযুক্তসংখ্যক সভ্যোর উপস্থিতি না হওয়ায় তিন 

দিন অধিবেশন হয় নাই। | 
নিয়লিখিত প্রবন্ধগুলি আধিবেশনে পাঠের এবং পত্রিকা প্রকাশের উপযোগী বঙসিয় 

নির্ধারিত হইয়াছে, 

প্রবন্ধ লেখক 

১। হিন্দী-স।হিত্যে বিহারীলালের সতসঈ -_্রীধুক্ত সতীশচন্দ্র রার এম্ এ। 
২। কবি সৈয়দ আলাওলের পন্মাবতী-মৌনভী মুহম্মব শহীহুল্াহ, এম এ, বি এল্। 

৩। “বাঙ্গলাভাযায় অনুজ্ঞ সম্বন্ধে মন্তব্য _ এযুক্ত ড1$ সুনীতিকুমার চটোপাধায় 

এম এডি লিটি। 

৪1 গোবিন্দদাঁসের কড়চা শ্রীযুক্ত যোগেন্্রমোহন.ঘোষ তন্বভূষণ। 

৫। প্যারটাদ মিত্র__মহীমহেপাঁধা।য় শীমুক্ত হর প্রসাদ শাস্মী এম এ, দি আই ই। 

৬। বাঙ্গালা লিপিসমহ)|-_ শ্রীযুক্ত কালীরুঞ্ণ সেনগুপ্ত । 

৭। বীরভূমের চলিত শব্দ__ * গৌদীহর মিত্র। 
৮1 অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী- ৮ হরেকছঃ মুখোপাধ্যায় সাহিতারজ | 

৯। পঅগ্রকাশিত পদরধাবলীশমম্পাধকের নিবেদন আীমুক্ত নতীশচন্ত্র রাম্ন এম এ।" 

নিয়লিখিভ প্রবন্ধ হইটি পত্রক।য় গ্রক।শের উপযুক্ত বিবেচিত ইইয়াছে,_ 

১। বাঙ্গালাভাষায় আসামের ইতিহাঁস--ইযুক্ত ক্য্যকুমার ভুইএগ এম এ, বি এল । 

২। পূর্ববঙ্গের কবিশ্রে্ঠ ভবানন্দের হরিবংশ-_শ্রীমুক্ত সতীশচন্জ্র রায় এম এ। 

এতদ্যতীত এই শাখ! কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, 

(ক) প্রতি মাসে প্রবন্ধারদি আলোটন। ব্যতীত কোন কোন সাহিত্যিক বিষয়ে 

আলোচন। করিবাঁর জন্ত সাহিত্যিকগণের বৈঠক বসিবে। | 

(খে এপর্যন্ত পরিষৎপত্রিকায় যে নকল প্রাদেশিক শব্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যেগুলি 

এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়।ছে, সেগুলি একএ করিয়া শ্রীযুক্ত 'অমুল্চরণ বিগ্কাছুষণ এবং 

ট্রাযুক্ত বসন্তরপ্রন রায় বিদ্বদল্লভ মহা শয়্ঘয়ের সম্পাদনে পত্রিকার এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ 

করিতে হইবে। 

রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বন্থু এম এ মহাশয়ের সম্পাদনে “সেখ শুভোদগা” গ্রন্থ প্রকাশ করা 

চলিবে কি না, তৎসম্ঘন্ধে আলোচনা! চলিতেছে । 

মহামহোপাধ্যায় ভীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই শাখায় সভাঁপতি এবং শ্রীযুক্ত রায় 

কুগ্তপাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় আহবানকারী ছিলেন । 
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(খ) ইভিহাস-শাখা 

এই শাঁখাঁর একটিমাত্র অধিবেশন হইয়াছিল এবং স|কুলার দ্বারা সভ্যগণের মত 

লইয়া একবার কার্য সম্পাদন করা: হইয়াছিল। ছুইবার অধিবেশন আহ্বান করিয়া 
উপযুক্তসংখ্যক সত্যের উপস্থিতি না হওয়ায় অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। এই শাখ! কর্তৃক 

নিম্নলিখিত প্রবন্ধ চাঁরিটি নিব্বাচিত হয়,-“(ক) হিন্দু রাঁজনীতিশাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও 

গুরুত্ব*__লেখক শ্রযুক্ত কুমার ডাঃ নবেন্দ্রনাথ লাহা! এম এ, বি এল্, পিএ ডি, পি আর 
এস্। (৭) “অর্থশান্ত্রে মমাজত্” (৫ম অংশ )--লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্য্োপাধায় 

এম এ। (গণ) পত্রিকায় প্রকাশের জগ্ত কুমার ডাঃ শ্রযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহ। এম এ, বি এল, পি. 

এচ ডি মহাশয়লিখিত “অর্থশান্ত্রে ছর্ধল রাজার আত্মরক্ষা” এবং (ঘ) রায় বাহাছুর 

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্কানিধি এম এ মহাশয়লিখিত “দোলযাত্র/র উৎপত্তি” প্রাবন্ধ 
নির্বাচিত হয়। 

মহামহোপাধ্যায় যুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই শাখার সভাপতি ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

বিনয়ন্দ্র সেন এম্ এ মহাশয় এই শাখার আহবানকারী ছিলেন। 

(গ) দর্শন-শাখ! 

আলোচ্য ব্য এই শাখার একটিমাত্র অধিবেশন হয় এবং নিয়লিখিত প্রাবন্ধ ছুইটি 

অধিবেশনে পাঠের ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত নির্ব।চিত হয়। 

১। প্রমাণ শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্। 

২। জৈনদিগের ট্দনিক ষ্টকম্ধ__শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ বিএ | 

এতদ্যতীত এই শাখার আয়োজনে এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য 

মহাশয় “ধর্মজগতে হিন্দুর স্থান” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 

মহামহোপাধ্যায় শযুক্ত দুর্গ(চরণ সাঙ্য্যবেদাস্ততীর্ঘ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য এম্ এ মহাশয় আহবানকারী ছিলেন। 

(ঘ) বিজ্ঞান-শাগা 

আলো) বর্ষে এই শাখ।র একটিমত্র অধিবেশন হয় এবং সাকুলীর-পত্র দ্বারা সভ্যগণের 

মত লইয়। ছই বার কার্য সম্পাদন কর! হয়। নিয়লিখিত কাজগুলি এই শাখা কর্তৃক 
সম্পাদিত হয়৮_ | 

অধিবেশনে পাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত শ্রীষুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, 

এফ জেড এস্ মহাশয়লিখিত "পুরুলিয়ার পাখী” নামক প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়। 
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বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যত দূর সংগৃহীত হইয়াছে, ভাহা সম্পাদন করিয়া প্রকাশের 
আয়োজন হইতেছে । 

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পিএচ. ডি মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং 

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ মি এস (লগ্ন) মহাশয় আহ্বানকারী 

ছিলেন। 

জ্যোতিয-প্রশাখ! 

বিজ্ঞান-শাখাঁর অধীনে “ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখ। সমিতি” ন।াষে যে শাখা ছিল, 
তাহার নাম পরিবত্তিত হইয়৷ “জ্যোতিষ-প্রশাখ|” হইয়াছে 

আলোচ্য বর্ষে এই প্রশাখার একটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছে । ভারতবর্ষে ফলিত জ্যোতিষ 

সবন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের তালিক! প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই 
সকল গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে । সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে প্রায় ভিন হাজার টাকা 

আবগ্তক। ্ 

এই সমিতির আয়োজনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মন্কাশয় 
পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে প্জ্যোতিষিক বার্তা” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃত। 

'বিধিলিপি' মাপিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । 

শযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্ারত্ব মহাশয় এই জ্যে।তিষ-প্রশাখার আহবানকারী ছিলেন। 

চিকিৎলা-প্রশাখা-সমিতি 

এই-সমিতিও বিজ্ঞান-শখার অন্তর্গত । আলোচ্য বর্ষে ইহার কোঁন কার্ধাই হয় নাই। 
ডাঃ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম বি মহাশয় এই সমিতির আহবানকারী 

ছিলেন। 

গ্রন্থাগার 

আলোচ্য বর্ষে 'জন্মভূমি'-সম্পাদদক শ্রষুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশছ গ্রস্থাধ্ক্ষ নির্ববাচিত 

হন। কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত ১৩ জন সদস্ত পুস্তকালয়সমিতির সভ্য 

ছিলেন। [ সভ্যগণের নামের ভীলিক| পরিশিষ্ট ভরষ্টব্য ]। 

কলিকাতা করপোরেশন পুস্তক-পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্ত বর্তমান বর্ষে ৬৫০২ টাঁকা 

সাঁহাধ্য করিয়াছেন। করপোরেশন হইতে প্রাপ্ত অর্থে ষথাসময়ে পুম্তকাদি খরিদ কর! 

হইয়াছে। পুস্তক ও পুথি খরিদ এবং পুস্তক বাধাই হিসাবে আলোচ্য বর্ষে মোট ৯৩৪1/০ 

টাকার মধ্যে ৭৭৮৩০ খরচ হইয়াছে । পরিষদের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি কলিকাতা কর- 
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পোঁরেশনের কাঁউন্সিলার মহোঁদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন এবং আগামী 

বর্ষে যাহ!তে আরও বেশী অর্থসাহাযা পাওয়! যাঁয়,। তাহার জন্ত বিশেষভাবে অনুরোধ 

করিতেছেন। ওয়ার্-কাউন্সিলর ডাঃ শ্রীযুক্ত স্ধীরকুমার বন্থ এম্-বি মহাশয় পুস্তকালয়- 

সমিতির সভ্য-পদে নিযুক্ত আছেন। 
আলোচ্য বর্ষে ৪২৮ খানি বাঙ্গাল! পুম্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ষশেষে গ্রন্থাগারের 

সর্ধসমেত পুস্তক-সংখ্যা ১৭,৮৬২ হইয়াছে; তন্মধ্যে বাঙ্গালা ৯৩৯৩, ইংরাজী ৬৪৫৮ এবং 

সাময়িক পত্র ২০১১ খানি। 

পুস্তকাদির সংগ্রহার্থে অনেকেই সহাদ্ত। করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বঙ্গ, 
শীযুক্ত বিহারীলাল র|ম, শ্রীধুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীমতী বীণাপানি বস্তু প্রভৃতির 

নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আধ্য পারিশিং হাউসের কার্ধাধঙ্ষ, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি, 

শ্রীযুক্ত পুচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, প্রস্ততি ত।হাদের প্রণীত ও 

প্রকাশিত গ্রন্থথবলীর এক এক প্রস্থ উপহার দিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট লাইব্রেরী হইতে 

কতকগুলি খণ্ডিত মামিক পত্রিকা ও পুন্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে । তজ্জগ্ক বেঙ্গল- 

লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ মহাশয়কে এবং অন্তান্য পুস্তক উপহার- 
দাতৃগণকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়। হইতেছে। | 

আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইনগ্রিটিউশন তাহাদের গ্রাকাঁশিত ১৫ খানি পুস্তক পুস্তিক! 

উপহার দিয়াছেন। আমেরিকার 20 0001910921001 45500100191, ১২৪,5০1 01)91৮০- 

0015, 1৫056017001 11170 41৮9, ফ্রান্সের 14৮ ১০9০1০৮৩07৩ 14110001561000 06 12015 

এবং বিলাতের ১০1)০91 0? ()11671 ১০০৭1০৪ তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি 

যথারীতি পাঠাইতেছেন। 
সাময়িক পত্রের মধ্যে ৬খানি দৈনিক, ৩১খানি সাপ্তাহিক, ২খানি পাক্ষিক, ৫৮ 

বানি মাসিক, খানি ঘৈমাসিক ও ৫খানি ত্রমাসিক পত্রিক| সাহিত্য-পরিষখ্পত্রিকার 

বিনিময়ে পাওয়। গিয়াছিল | এতদ্ব্যতীত গব্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতা গেজেট ও কলিকাত। 

করপোরেশনের নিকট হইতে কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট নিয়মিত পাওয়া যাইতেছে। 

দৈনিক পত্রের মধ্যে দৈনিক বন্ুমতী, 1010 15172115101000) 11706 ১০৫৮০৮7৮ এবং মামিক 

পত্রের মধ্যে 111012 1১170101015, ৫০99017 1২০৬16৮4 ও মাসিক বস্থমতী 

পত্র্িকাগুলির পরিষৎ গ্রাহক-শ্রেণীতুক্ত । [ সামগনিক পত্রের তালিক! পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ]। 

আলোচ্য বর্ষে পুস্তক লয়সমিতির দুইটি অধিবেশন হইছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 

নৃতন পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা, পুস্তক রাঁখিবার স্থানাঁভাঁব সম্বন্ধে আলোচনা, পুন্তকাধার প্রস্তুতের 

বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। অর্থাভীববশতঃ পুস্তকাধার প্রস্তত করিতে 

পার যাইতেছে না। পুন্তক-সংখ্য। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু পুস্তক রাখিবার স্থান 
সন্থুলান হইতেছে না। আপাততঃ ছুইটি বড় আলমারী প্রস্থত না করিলে পুস্তকগুলি 



সাংবৎসপ্রিক কারধ্য-বিবরণ ৫৫ 

ভালভাবে সন্নিবেশিত করিয়। রাখিবর কোন বন্দোবস্ত করিতে পারা যাইতেছে না। 

কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি অতি সত্বর এ বিষয়ে চেষ্ট/ করিবেন। 

সাময়িক পত্রের তাঁলিক। ছাঁপ| হইয়াছে এবং বর্তমান বর্ষেই প্রকাশিত হইবে। 

বর্ণানুক্রমিক তালিকার কার্ধ্য কিয়দ,র অগ্রসর হইয়াছে । উপন্যাদ, গল্প ও আখ্যায়িকার 
তালিকার ২য় অংশ প্রস্থত হইয়া গিয়ঃছে-_শীঘ্রই ছাপাখানায় দেওয়া হইবে। 

পরিষদের পাঠাগার নির্দিষ্ট ছুটির দিন ও প্রতি বুহম্পতিবাঁর ব্যতীত প্রতাহ (২টা হইতে 

৮টা পর্যন্ত ) সাধারণের পাঠের জন্য খোল! থাকে । ৫॥০টা হইতে ৭॥০টার মধ্যে সদস্তগণ 

পুস্তক আদান-প্রদান করিয়। থাকেন। আগোচ্য বর্ষে গ্রতিদিন গড়ে ১০* জন পাঁঠক 

ংবাদপত্র ও পুস্তকাঁদি পাঠের জন্য আপিমাছিলেন। এতক্বাতীত গবেষণার কার্যে ব্যাপৃত 

কয়েকজন পাঠক প্রাচীন ও ছুশ্রাপ্য গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। সাধারণের 

পক্ষে পাঠাগারে বসি পুস্তকাদি পাঠ ও গবেমণা-কার্ষোর সুবিধার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা 

হইয়াছে। 

গ্রন্থাগার হইডে পুস্তক লইবাঁর জন্য মে ৩২ গচ্ছিত রাখিবাঁর বিধি কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতি 
কর্তৃক প্রবর্তিত হইরাছিল, তাহ। কার্য্যনির্বাহছক-সমিতি উঠাইয়! দিয়াছেন । আশ! কর! যাঁয়, 

যে সকল দদস্ত এই বিধি প্রবর্তিত হইলে পর পুণ্তকালয় হইতে পুস্তক লওযা বন্ধ করিয়াছিলেন 
এবং ধাহারা এই জন্য পরিষদের স্দন্তপদ9 ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁরা পুনরায় পাঠার্থ 

পুস্তক লইতে পারিবেন এবং সদস্যপদ পুনরায় গ্রহণ করিবেন। 

পুথিশ।লা 

১৩৩১ বঙ্গাবের প্রারস্তে পরিষদের হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্য। ছিল ৪৬৪৬ । তৎপরে 

বর্ধষমধ্যে- পরিষদের হিটতষিগণের নিকট হইতে ৪৮ খানি পুথি উপহার পাওয়৷ গিয়াছে। 

ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ব এম্ এ মহাশয় ২৫ খানি, ভীযুক্ক 

কিরণচন্দ্র সিংহ মহাঁশয় ১৯ খানি এবং পরিষদের সহাঁয়ক-সদস্ত শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার 

তশ্বরত্ব মহাশয় ৪ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। এই সকল পুথির মধ্যে ১৭ খানি 

পুথি বাঙ্গালা এবং অবশিষ্ট ৩৮ খানি সংস্কত। আলোচ্য বর্ষের শেষে পুথির সংখ্য। 

হইয়াছে ৪৬৯৪। ও 

পুথির শ্রেণী 

বাঙ্গাল। পুথি--২৯৬৫) সংস্কৃত--১৪৬৪, অসমীয়া--৩, ওড়িযা-_৩, হিন্দী--২, ফাসাঁ-১২, 

তিব্বতীয়--২৪ ৪১ ইংরাজী--১, মোট--৪৬৯৪ । 

আলোচ্য বর্ষে উক্তরূপে উপহারশ্বর্ূপ গ্রাণ্ড পুথিগুলি ব্যতীত মেদিনীপুর, গড়বেতা, 

তমলুক ও হুগলীতে পুথি সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা হুইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার 
মহাশয় কর্তৃক একখানি ওড়িয়। পুথি নকলের কার্য এখনও শেষ হয় নাই। 



১৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩১শ বর্ষের 

চিও্রশাল। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রশালা ধ্যক্ষ নির্ববাচিত হইয়াছিলেন। 
হর্ভাগ্যক্রমে তিনি শারীরিক অনুস্থতাবশতঃ গত পৌষ মাঁস পর্য্যস্ত কোন কার্যাই করিতে 

পারেন নাই । পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্ত তিনি তাহার পদ ত্যাগ করেন। কাধ/-নির্বাহক 

মমিতি তাহার স্থলে শ্রীযুক্ত অধ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গে।পাধ্যায় মহাশয়কে চিত্রশ।লাধাক্ষ নির্ব্বাচিত 

রূরেন। কার্ধানির্ব।হক-সমিতিতে ও মাসিক অধিবেশনে পরিষদের চিত্রশালার উন্নতি 

বিধানার্থ তাহার পুর্ব উদ্যম, চেষ্টা-যত্ব ও পরিশ্রমের বিষয় স্মরণ করিয়া, তাহাকে বিশেষ- 

ভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞত| জ্ঞাপন এবং তাহার রোগমুক্তির জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা 

রুর! হয়। | 

আলোচ্য বর্ষে চিত্র(লাঁর জন্য তিনটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা খরিদ কর! হয়। শ্রীযুক্ত অনস্তনাথ 
মিত্র মহাশয় নেপালের পিত্তল-নির্মিত ছইটি পণুপতিনাঁথমুষ্ধি দান করিয়াছেন এবং ঢাকার 
শ্রীযুক্ত বঙ্ধিমচন্দ্র চৌধুরী মহাঁশ্ রাঁজসাহী নগগায়ে প্রাপ্ত একটি একশত বৎসরের প্রাচীন 
মাটির বড় মন্তাধার প্রদান করিয়াছেন। 0. 

এতদ্যাতীত (ক) পাইকপাড়ার ন্বগীয় রাণী দেবেন্দ্রবাল! দাসী মহোদয়! তাহার পৌত্র 

ও পরিষদের ভূতপুর্ব কোধাধাক্ষ ও হিতৈষী বন্ধু ৬রাজা মণীন্দরন্ত্র সিংহ বাহারের 
একথানি বৃহৎ ব্রোমাইড চিত্র এবং (খ) শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘে।ষ 

মহাশয় দেশপৃজ্য স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাঁশন্লের একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান 

করিয়াছেন। 

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বাম-ভবনে প্রস্তরফলক গ্রৃতিষ্ঠ।-সভায় প্রদর্শনের জন্ত চিত্রশালা হইতে কবিবরের শ্বহস্তলিখিত 
একখানি পত্র ও তাহার ব্যবহৃত দোয়াত প্রেরিত হইয়াছিল। 

চিত্রশাল/-মমিতির পূর্বনির্ধারণ অনুসারে, অন্ুস্থতাবশতঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন 

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পবাস্তবিদ্ভা” গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদন এখনও শেষ করিতে 

পারেন *নাই। আলোচ্য বর্ষে বু গণামান্ত ব্যক্কি পরিষদের চিত্রশাল! পরিদর্শন 
করিয়াছেন। 

রমেশ-ভবন 

আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের গৃহ-প্রবেশ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে পার! যায় নাই। 

রমেশ-ভবনের নির্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াও সিড়ি ও কার্নিশের পাথরের কার্য সম!ধ। হয় নাই। 

অর্থের অভাবেই এই সকল টুকর! কাজ সম্পন্ন হয় নাই। কন্ট্যাক্টারগণের প্রায় ১২।১৩ হাজার 
টাকা প্রাপ্য রহিয়াছে । ইতিমধ্যেই ১৮ হাঁজার টাক! তীহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। 
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সাধারণের কট এই ১২১৩ হাঁজার টাঁকার জন্য রমেশ-ভবন কমিটি সাহ্নয় নিবেদন 

জানাইতেছেন। 

স্মুতি-রক্ষণ 

আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সাহিত্যিকগণের স্থতি-রক্ষার ব্যবস্থ! এইরূপ ভবে করা 
হইয়াছে। 

১। এই সকল সাহিত্যিকের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 

(ক) ৬সাঁরদাচরণ মিত্র-_শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৈলচিত্র প্রস্তুত 
করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন । 

(খ) ৬দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের তৈলচিত্র--শ্বীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় 

তৈলচিত্র গ্রস্তুত করাইয়৷ দিয়াছেন। 

(গ) ৮প্রাণকুষ্ণ বিশ্ব! মহাশয়ের তৈলচিত্র তাহার বংশের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্ব(স 

মহাঁশর প্রস্থত করাইয়া দিয়াছেন। ূ 

(ঘ) ৬রাজ! মণীন্দ্রচন্্র সিংহ বাহাহুরের বুহৎ ব্রে।মাইড চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইমাছে। চিত্র 

গ্রদাত্রী--৬রাঁজ। বাচাছরের পিতামহী ৬রাণী দেবেন্দ্রবাল! দাসী । 

২। এই সকল চিত্র গ্রস্তত হইয়াছে এবং হইতেছে,_ 

(ক) গিরিশচন্দ্র ঘোষ-__গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাগ্ডারের অর্থে গিরিশচন্দ্রের একখানি 

ততিলচিত্র গ্রস্তুত হইয়াছে । অস্ত তাহ! প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

৩। এই সকল সাহিত্যিকের চিত্র প্রস্তুতের ভার পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন,__ 
(ক) স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । শ্রীযুক্ত ডঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় একখ।নি 

বোমাইড চিত্র দান করিয়াছেন। একখানি তৈলচিত্র প্রস্তত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত ৮০২. চাদ! 

স্বাক্ষরিত হুইয়াছে। আরও কিছু অর্থ সংগৃহীত হইলেই চিত্র প্রস্তভ করিতে দেওয়। হইবে। 

শ্রধুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গু, শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় এবং শ্রীযুক্ত বসশুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়- 

গণের উপর এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। 

(৭) ৬ন্তর আশুতোষ চৌধুরী । মৃত মভাত্মার উপযুক্ত পুত্র চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত আধ্যকুমার 

চৌধুরী মহাঁশগ্ন তাহার পিতার একখানি টতলচিত্র শ্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে দান করিবার 

প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন। . 

(গ) ৬গিরীন্দ্রমোছিনী দাপী। এই মহিলা-কবির পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাঁশচন্জ ঘোষ মহাশয় 

উুক্ত জ্যোতিশ্চন্্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক অনুর হইয়! তাহার শ্বর্গীয়। মাতৃদেবীর একথানি 

তৈলচিজ্র দানে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। | 

(ঘ) ৬মহামচোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবের তর্করত্ব মহাশয়ের একখানি ঠতলচিন্র শ্রীযুক্ত 

রাঁধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তুত করিয়! দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
৩, 
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_ €) ৬জ্যোতিরিল্রনাথ ঠাকুর । শ্রীযুক্ত নলিনীরঞন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীযুক 
রেল নাথ ঠাকুর মহাশয় ৬জ্যোতি বাবুর একখানি পুরাতন তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। 

চিন্রথানির সংস্কার আব্শ্তুক ৷ 

(5) ৬ভূপেজনাথ বন্থ মহাশয়ের শ্বতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত 

হইয়াছে । সমিতির সভ্যগণের নাঁম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল | শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রাঁয় এম্ এ 
মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী। মৃত মহাত্মার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ক যতীন্দ্রনাথ বস্থ এটর্ণি 
মহাশয় একখানি চিত্র দান করিয়াছেন, তাহ1 অগ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

: ছে) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় ৬পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি. টতলচিত্র দান করিয়াছেন, তাহ! অগ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

৪ | স্বতিরক্ষার জন্ত যে সকল ভাগ্ার প্রতিষ্ঠিত আছে বা সাময়িক টাদা পাওয়া 

গিয়াছে, তাহার অবন্থ। নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল,__ 

(ক) কাশীরামদাস স্থিতি তহবিল । এই তহবিলের উদত্ত ২৯৪।১৯। 

(খ) বঙ্ষিমচন্ত্র চট্রোপাধ্যায় স্বতি-তহবিল। উদ্বত্ত ৪২৮৮৯ সাধারণ তহবিনভূক্ত 

হইয়াছে । ৮বঙ্কিমবাবুর কন্তা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী মহাশঙ্কার প্রতিশ্রুত ৫০২ আজিও 

পাওয়। যায় নাই। 

(গ) হেমন্ত স্বতি- তহবিল। উদ্ত্ত ৬৭৪%৯। 

(থ) আচার্য রামেন্্রতন্দর বেদী শ্বতিতহবিল। ১৮৩৭/৯। স্থির হইয়াছে যে, 
বর্ষে বর্ষে ৬ক্রিবেদী মহাশয়ের মৃত্যুদিনে একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। | 

(ও) মাইকেল মধুস্দন দত্ত স্থৃতি-তহবিল। বর্ষারস্তে উদধত্ত ৭৭৬০, বর্ষমধ্যে আয় ৪০॥০, 
ব্যয় ২৯1০৬ উদ্ধত্ত ৮৮//৬। 

(5) আচার্ধ অক্ষয়চন্ত্র সরকাঁর স্মৃতি-তহবিল। উদ্ছত্ত ১৬৩ সাধারণ তহবিলভুক্ত 
হইয়াছে । | 

(ছ) শুর গুরুদাঁন বন্দ্যোপাধ্যায় স্থতিতহবিল। উদ্ত্ত ১৫।০ বহিয়াছে। 

(জ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্থৃতি-তহবিল। ৬গুরুদাস বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাগ্ারে নগদ অর্থপাহায্য ন| করিয়! ৬গিরিশচন্দ্র ঘে।ষ মহাশয়ের 

একখানি তৈলচিন্র প্রস্তুত করাইয়] দিবেন। 

(ঝ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মতি-তহবিল। এই তহবিলে প্রাপ্ত কোম্পানীর কাগজের 
মদ বর্ষমধ্যে ১০২ পাওয়া গিগ্াছে। পূ্ববর্ধের উদ্ধত্ত সমেত বর্ষশেষে এই তহবিলে 
২৪০২ টাক উদ্ত্ত রহিল। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কবির অপ্রকাশিত 
*ওমার-খায়েম* এই তহবিলের অর্থে প্রকাশের জগ্তড কবির পুক্রগণের সহিত কথাবার্ত। 

স্থির করিতেছেন। 
(4) রজনীকান্ত সেন স্্বভি+তহবিলের উদ্ধৃত ৩৪:৮০ সাধারণ তহবিলতুক্ত হুইয়াছে। 
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(ট) স্থরেশচল্ত্র সমাজপতি স্থৃতি-তহবিল। এই তহবিলে পুর্বববর্ষের দত্ত ১০০২ টাঁকা 

রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মন্ধুমদার মহাশয় শ্বহস্তে মৃত মহাত্মার একখানি টতল- 

চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন। এ পর্য্যস্ত চিত্র পাওয়া যায় নাই। 

() মনোমোহন চক্রবর্তী স্থৃতি-তহবিল। এই তহবিলে ৫*২ টাঁক1 উদ্বৃত্ত রহিয়াছে । 
(ড) কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্বগ্রামে সেনহাটীতে প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠার এখনও 

কোন ব্যবস্থ। হয় নাই। ফলক প্রস্তত হইয়। পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত আছে। 
(6) কবিরাজ হর্গ(নারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্বতি-তহবিল। চিত্র প্রস্তুত বাদে এই তহবিলে 

উন্ধত্ত ২৪২ টাকা। সাধারণ তহবিলতুক্ত হইয়াছে । 
(ণ) সত্ন্দ্রনাথ দত্ত স্থৃতি-তহবিল। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ১০০২ টাক! দান 

পাওয়! গিয়াছে । বষেশেষে এই তহবিলে ১৪৫২ টাক] উদ্ত্ত রহিয়াছে। স্বতিসমিতির 

নির্বাচিত মন্তব্যান্ুসারে লাইব্রেরীর জন্ত আলমারীর অর্ডার এখনও দেওয়া হুয় নাই। 

৫। নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকের ফটো! প্রসৃতি সংগৃহীত হইয়াছে, 

অনেকের ফটে| উদ্ধারের উপায় নাই। যীহীদের ফটে। পাওয়। গিয়াছে, তাহাদের চিত্র 

প্রস্তুত করাইবার কোন ব্যবস্থাই অর্থাভাবে করিতে পারা যায় নাই। ইহাদের মধ্যে 

অনেকের চিত্র সংগৃহীত হইতেও পারিবে এবং কেহ কেহ কোন কোন সাহিত্যিকের চিত্র 

প্রস্তুতের ভার লইয়াছেন। তাহারা অনুগ্রহ করিয়া আগামী বর্ষে তীহাদের উপর অপিত 

কাঁধ্য সম্পাদন করিলে পরিষৎ বিশেষ উপকৃত হইবেন। 

(ক) রায় কালীপ্রপন্ন ঘোষ বাহাছুর, (খ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাহক্, (গ) রায় 

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাছুর, (ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী, (৩) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (5) দামোদর 

মুখোপাধ্যায়, (ছ) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (জ) শৈলেশচন্দ্র মন্জুমদার, (ঝ) জীবেজ্্কুমীর 

দত, (4) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, ট) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্্, (ঠ) প্রাণনাথ দত্ত, (ড) অধৈত- 

চরণ আটা, (6) চাকুচন্দ্র ঘোষ, (ণ) কালীপ্রসঙ্গ কাব্াবিশারদ, (ত) রায় নবীনচন্ত 

দাস বাহাছুর, (থ) রায় পুণেন্দুন।রাযণ সিংহ বাহাছর, (দ) কবি দেবেন্্রনাথ সেন, 

(ধ) আশ্বনীকুমার দত্ত । 

৬ ৬রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের মূর্তি ও তৈলচিন্র প্রস্তুত হইয়া পরিষদ মন্দিরে রক্ষিত 

আছে। শীঘ্রই রমেশ-ভবনের প্রবেশোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ৮ 

শ!খা-পঠিষৎ 

আলোচ্য বর্ষে মুগ্গের, যশোহর এবং বীরদ্ূম-হেতমপুরে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৃতন, 

শাখ! স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে । প্ররস্তাবকর্তগণের সহিত পত্রব্বহার চলিতেছে। 

পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপ্ুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটা, ত্রিপুরা, কাশী, কৃষ্ণনগর, 

বর্ধমান প্রভৃতি কতিপয় শাবার কার্য চলিতেছে। এই সকল শাখার 'ঝধিক কাধ্য- 

বিবরণের সারমর্ম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। | 
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ছাঞ্র-সভা 

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ এম এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ ন্ 

হুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে এই শাখার কোন কাধ্যই হয় নাই। বর্ষমধ্যে একটিমাত্র 

ছাত্র ছাত্র-সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। 

নিয়ম পরিবর্তন 

গত হুই বৎসর ধরিয়া যে সকল নিয়ম পরিবর্তনের প্রস্তাব আসিয়াছিল, সেগুলি আলোচনা 
করিয়। মন্তব্য দিবার জন্ত কাধ্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক গঠিত এক শাখা-সমিতির উপর 

ভার অর্পিত হয়। শাখা-সমিতি আলোচা বর্ষে মন্তব্য উপস্থিত করিলে তাহ৷ 

কাধ্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক. অনুমোদিত হয়। পরে এই অনুমোদিত পরিবর্তন 

সকল সদন্তের নিকট মতামতের জন্ত প্রেরিত হয় এবং গত ৬ই পৌষ ৫ম মাসিক 

অধিবেশনে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিয়ে পরিবর্তিত নিয়মগ্ডলি দেওয়া হইল ।-_ 
(১) তৃতীয় নিয়মের নির্বাচন-প্রণালীর শেষে বসিবে,__“কার্ধ/নির্বাহক-সমিতি শাঁখাঁর 

আহবানকারী স্থির করিয়া দিবেন এবং শাখ।র সভাপতি শাখার প্রথম অধিবেশনে স্থির 

হইবে।” | 

(৭) তৃতীয় নিয়মে যোগ হইবে-_-“শাখার সভ্য নির্বাচিত হইবার পুর্ষের প্রস্তাবিত সত্যের 
লিখিত স্মতি প্রয়োজন এবং কোঁন সভ্য উপঘৃর্পপরি চারিটি অধিবেশনে অনুপস্থিত হইলে 
তাহার নাম বাদ যাইতে পারিবে ।” 

নিয্নমাবলী পরিবর্তন শাখা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 

আর-বায় 

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সর্বসমেত আয় ১৩৭৭৪%৮৪ টাঁক এবং ব্যয় 
১৪৬২২৮১ টাকা হুইয়াছিল। পূর্ববৎসরের সাধারণ তহবিলের উৃত্ত ১২২৮৯ 
টাকা ( কোবাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট, কার্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নগদ ও 
ডাকটিকিট মন্জুত সমেত) ধরিয়া এবং বর্থমান বর্ষের আয় ব্যয় ধরিয়া বর্ষশেষে সাধারণ 

তহবিলের মোট ৩৮৮৮৩ টাক! উদ্ধৃত্ত রহিয়াছে, এবং এই উদ্ধৃত অর্থ কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের 
নিকট কার্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নগদ ও ডাকটিকিটে মজুত দেখান 
হুইয়াছে। বর্তমান বর্ষে পরিষদের সর্ধরকমে আয় অপেক্ষা ৮৪৭৬৯ টাক! বেশী ব্যয় 
কইয়াছে। বর্ষশেষে পরিষদ্দের সাধারণ তহবিলের উদ্ত্ব ৩৮০৮৮৩ টাক! ও বিশিষ্ট-ভাগারের 
২৪৯৭০ং২ টাক! একুনে ২৪৪৫*%৮৫ টাকা উদ্ত্ত রহিয়াছে না বিস্তৃত বিবরণ সদস্তগণের 

নিকট প্রেরিত হইয়াছে। 
চা! আদায় 

বর্যারস্তের বজেটে টদ। আদায় জন্ত ৭৫০*২ টাঁক। ধর! হইয়াছিল। কিন্ত 
উক্ত চাদা আদায়ের সম্ভাবনা! না! থাকায় বাধ্য হুইয়। সংশোধিত বজেটে ৬৫০০২ টাঁক। 
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ধরিতে হইয়াছে। টাদা আদায় খাতে সংশোধিত বজেটে অঙিরিক্ত ২৭২ টাঁক1 বেশী 

টাদা আদায় হইয়ছে। গত বর্ষের বকেয়। চাদ ছিসাবে ৮*৯৫।৮ টাক বাকী ছিল। 
বকেয়া ও হাল চদা ১৭৪৮৪।৬/ টাকার মধ্যে ৬৭৭৩ টাকা আদায় হইয়াছে। বর্ষশেষে সভ্যের 

মৃত্াজন্য ৪৯॥০ টাকা বাদ গিয়াছে । বকেয়। ও বর্তমান বর্ষের টাদা সমেত মোট ১০৬৬২৬/০ 

টাক ব/কী রহিয়াছে । সদশ্তগণের নিকট হইতে যাহাতে রীতিমত টাদা আদায় হয়, তঙ্জন্য 

বর্ষে বর্ষে সদস্তগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান সত্বেও ছুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে বিশেষ সফলত। 

লাভ করিতে পারা যাইতেছে না। 

পঞ্জিষৎ মন্দির মেরীমত 

বর্তমান বর্ষেও সদস্তগণের নিকট পরিষদ মন্দির মেরাঁমতের অর্থের জন্য আবেদন 

জানাইতেছি। বর্তমান বর্ষে মন্দির মেরামতের জন্য ১০০২ টাঁকা শ্রযুক্ক রায় সতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী মহাশয় দান করিয়াছেন। কন্ট্ক্টার্রে এখন ৯৫৩।৩ টাকা দেনা রহিয়াছে। 
অর্থাভাবপ্রযুক্ত তাহাদের খণ পরিশোধ করিতে পারা যায় নাই। 

পরিষদের ৯ হাজার টাক। খণ পরিশোধের জন্য গত ১৩৩১। ২৯এ মাঘ 

তারিখের পত্রে প্রত্যেক সদন্ত মহোদয়কে এক বৎসরের চ।দ| ৬২ অতিরিক্ত 

দাম করিবার জন্য আবেদন জানান হইয়াছিল। এবং পরিষদের ১৫ই 
ভাদ্র তারিখের বিশেষ অধিবেশনেও পরিষদের সভাপতি মহাশয় এই খণ শোধের 

অনুরোধ জাঁনাইয়াছিলেন এবং তিনিও এই বাবদে স্বয়ং ৫০০. টাক! দান করিবার প্রতিশ্রুতি 

দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের ৫০*২ টাঁক| দাঁন পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের 
সদস্তগণের মধ্য হইতে মাত্র ১৮৯ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে । সদস্তগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক 

প্রত্যেকে এক বৎসরের টাদা পরিষদ্দের খণ শোধের জন্ত দান করেন, তাহ! হইলে এক বৎসরের 

মধ্যেই পরিষদের খণ পরিশোধ হইয়! যাইতে পারে । আঁশ! করি, সদস্ত মহোদয়গণ এ বিষয়ে 

বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে খণ পরিশোধ হইয়া যায়, ভঙ্জন্ত সচেষ্ট হইবেন। চৈত্রশেষে 

দেন। মিটাইবার জন্ত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীনাঁথ শেঠ মহাশয় ১০৭২ টাক ও অধ্যাপক 

যুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় ১২২ টাকাদান করিয়াছেন। তীহারা সকলেই পরিষদের 

বিশেষ ধন্ভবাদ-ভাজন । 

পরিষদের যাবতীয় হিসাব-বিভাগীয় কার্য অন্ততম প্রাচীন সভ্য ও করা ধ্যক্ষ, বর্তমান বর্ষের 

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি বিশেষ 

পরিশ্রম সহকায়ে পরিষদের আয়-ব্যয়-বিভাগের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া, পরিষদের সেব 

করিয়াছেন। তঙ্জনা তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন। 

পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত তৃতনাথ মুবোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ 
মহাশয়ন্বয় বিশেষ য় ও পরিশ্রম শ্বীকার করিয়া পরিষদের যাবতীয় হিসাব পরীক্গা-কাধ্য 

সম্পন্ন করিয়া দিয়ছেন। তজ্জন্য তাহার! উভয়েই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। 
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আলোা বর্ষে আয়-বায়-সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল । এই সমিতির সদস্যগণ সমিতির 

অধিষেশনে অনেক সময়ে উপস্থিত হুইয়, পরিষদের আয়-ব্যয়ের উপর সর্বদ। লক্ষ্য রাখিয়া 

পরিষদের বিশেষ সহায়ত! করিয়াছেন । তঙ্জন্য পরিষৎ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। 

আয়-ব্যয়বিভাগের তত্বাবধাঁয়ক শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাঁশয় এই সমিতির আহ্ব।নকাঁতী 
ছিলেন । 

| আয় বুদ্ধি ও বায় সঙ্কোচ 

কিছু দিন হইতে সদশ্ঠ-সংখ্যার অনুপাতে চাদ আদায় কম হওয়ায় আয়-ব্যয়ের সমত1 রঙ্গ 

কর! পরিষদের কর্তৃপক্ষগণের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া! পড়িয়াছে। পরিষদের কাধ্যক্ষেত্রের 

প্রদারের তুলনায় বেতনভোগী; কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও পরিষদের 
আর্থিক অবস্থ| বিবেচন|। করিয়! কর্মচারীর সংখ্যা কমাইতে কাধ্যনির্বাহক-সমিতি বাধ্য 

হইয়াছেন। সদন্তগণের দেয় টাদাই পরিষদের প্রধান আয়। আবার সদস্তগণের মধ্যে যাহার! 
রীতিমত টাদ| দিতেছেন না, তাহাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। এই জন্য অনেক সময় বজেটের 

নির্দেশ অনুসারে কার্ধ্য সম্পার্দন কর! সম্ভবপর হয় না । এই সকঙ্স বিবেচনায় কাধ্যনির্ববাহক- 

সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, কার্ধ্যনির্বাহক-সমিত্ির সভ্যঞ্গ। : পরিষদের বন্ধুগণ সহ 
কলিক।তাঁর সদশ্তগণের বাড়ী বাড়ী গিক্! বাঁকী টাদা আদায়ের চেষ্টা করিবেন ও বহু নৃতন 

লদন্ত সংগ্রহ করিবেন। মফম্বলেও এই ভাবে কাধ্য করা আবশ্তক। পরিষংকে সুদৃঢ় ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। মাতৃভী যানুরা গিগণ অনায়াসেই পরিষৎকে এ বিষয়ে সাহায্য 

করিতে পারেন। সম্পাদক বিনীত ভাবে পরিষদের বন্ধু ও সাস্তগণের নিকট এই নিবেদন 

সাঙগুনয়ে জানাইতেছেন। 

কাধ্/নির্বাহক-সমিতি পরিষদের ব্যয় কমাহইবার উদ্দেশ্যে কর্মমচারিগণের সংখ্যা হাস 

করিয়। বেতন বাবদ বর্তমান বর্ষ অপেক্ষা আরও ৫৯০ টাঁক1! কম বজেট করিবার ব্যবস্থা 

করিয়াছেন। 

পরিধদ্দের এই অর্থকচ্ছ,তার সময় পরিষদের কতিপয় সন্ত পরিষদের ও পরিষদের কোন 
কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কন্দ্রচারীর গ্লানিকর মিথ্য। বিবরণ ছা পিয়া পরিষদের সদস্তগণের ও সাধারণের 

মন কলুধিত করিবার চে করিয়াছেন। তাহাদের এই চেষ্টাতে যে কিছুনা কিছু ক্ষতি 

হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত ভাবে বল! যাইতে পারে। পরিষদের ২১ জন সন্ত এই সকল মিথ্য। 

ব্টনার মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহা! এবং পরিষদের কাঁধ্য সম্বন্ধে আরও কতকগুলি 

প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের অন্ত কাঁধ্যনির্ববাহ ক- 

সমিতিকে পত্র লেখেন। গত ১৫ই ভাদ্র এই বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। তাহার বিস্তৃত 

বিবরণ ৩১শ ভাগ ৩য় সংখ্য। পরিষৎ-পত্রিকার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে । তাহ! পাঠে কাহারও 

মনে পর়িষৎ হন্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাব থাকিবে না, আশ। কর যাঁয়। 

এই সকল কারগে নদন্তগণের নিকট কার্ধ্যনির্ববাহুক-সমিতি বিনীত নিবেদন রর 
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যে, তাহারা পরিষদের প্রকৃত অবস্থ। পরিজ্ঞাত হইয়া, ইহার উতি সাধনের | ধখোচিত যথা 

নী দেশের কল্যাণ সাধন করুন। 
এককালীন দান ও সাহায্য 

সদন্তগণের নিকট হইতে নিয়মমত, চাদ]! এবং সাহিভ্যিকগণের স্বৃতি: রক্ষার সাহায্য- 

প্রাপ্তি ব্যতীত নিয়লিখিত অতিরিক্ত দান পাওয়া গিয়াছে ।-_ 

ক। পরিষদের খণ পরিশোধের জন্ঠ দান,_[১] শ্রীযুক্ত হীরেজনাথ দত্ত-_৫০*২(২] রায় 
সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ শেঠ_-১০০২, [৩] শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন-_৬ [৪] শুক জ্ঞ।নেলা- 

নারায়ণ চৌধুরী-_৬২, [৫] শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মলিক-_-৬২, :৬] শ্রীযুক্ত নিফারণচন্দর-রায়--১২২। 
মন্দির সংস্কার জন্ত-_ শ্রীযুক্ত রায় সতীন্ত্রনাথ চৌধুরী ১৯০২ । 

খ। গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত দান,--[১] ভীযুক্ত বিমলাঁচরণ লাহা ২৫৯, (নূতন গ্রন্থ প্রকাশের 

শন্ভ ), [২] শ্রীযুক্ত হীরেশ্জানাথ দত্ত, সঙ্কীর্তনাম্বত গ্রস্থ সম্পাদন জন্ত নকলকারীর পারিপ্রমিক 
--২৫২। | | ৃ 

-গ। ছূঃস্থ সাহিত্যিক-ভাগ।র,7[১] শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত: মহাশয়" কর্তৃক পূর্বব- 

দানের পর কোম্পানীর কাঁগজ--৫০০২। | | 

[২] শ্রীযুজ রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়-লিখিত 'ভারত"ললনাঃ পুস্তক--১০০ খানি। 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মলাট মোটা কাগজে নুরৃ্ঠ করিয়৷ ছাপিবার জন্ত অতিরিক্ত 

ব্যয় বাবদ পত্রিক-সম্পাদ ক শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহ। মহাশয় সাহায্য করিয়াছেন। 

ছুঃস্ব সাহিত্যিক-ভাগ্ার 

আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে এই ভাগ্ডারে ১৭৮২/৩ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। বর্ষমধ্যে ৬৮।* 

দু ও পুস্তক বিক্রয়লন্ধ ৯৮০ টাক পাওয়। যাঁয়। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত পুলিন্বিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ৫০০২ টাকাঁর গার 
কাগজ পাওয় যায় এবং শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তাহার রচিত “ভারভ-লঙ্গন।* ১০০ 

থানি দান করেন। এই টাকার মধ্যে ৬মহেন্্রনাথ বিস্তানিধি মহাশয়ের দূঃস্থা কন্তা ভ্মতী 

পধাননী দেবী মহোদয়াকে ১২২ টাকা দেওয়। হয়। থরচ বাদে বর্ষশেষে ২৩৪৭1৬/৩ 

টাক! উদ্বৃত্ত থাকে। কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি এই অর্থ হইতে ৬ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের ছুঃস্থা কন্যাকে মাসিক ১০২ হিসাবে এক বৎসর এবং উক্ত প্রীমতী পঞ্চাননী দেবী 
মহাশয়াকে এক বৎসরের জ: মাসিক ৫২ হিসাবে সাহাধ্য মগ্ুর করিয়াছেন। 

| ছাপাখানা-সাতি | 

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্ন পণ্ডিত মহাশগ আলোচা বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির 

সম্পাদক ছিলেন। সমিতির তথা বধানে ৩১শ ভাগ চারি সংখ্যা পত্রিক। প্রকাশ ব্যতীত, ৩০শ 

বাঁধিক কাধ্যবিবরণ প্রথমাঁংশ চারি ফর্ম, মাসিক কা্ধ্যবিবরণ ৫ ফন, গ্রস্থাগারে সঞ্চিত 

মলীময়িক পত্রের, তালিক। (সম্পূর্ণ ), প্রাচীন পুথির বিবরণ ৬ ফর্ম ( ৩য় ভাগ, ২য় সংখা), 
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পদকল্পতরু ৪র্থ থণ্ড (১১--২১ ) ১১ ফর্ণ্মা, সন্কীর্তনামৃত (৩--৪) ২ ফর্্া, জায়দর্শন। ওয় 

খণ্ড (১৮--৪৮ ) ৩১ ফর্ম ( সম্পূর্ণ), নায়দর্শন, ৪র্থ খণ্ড (৬--১৫) ১৭ ফন্মা॥ সাঁধক- 

রঞ্জন (৩--৯) পফর্ম। ( সম্পূর্ণ), রসকদন্ব (৬--১৩) ৮ফর্ত্ম। ( সম্পূর্ণ) এবং জীকৃষ্ঃমঙ্গল 

(১৩--৩৬) ২৪ ফর্দা মুদ্রিত হইয়াছে। উত্ভিদ্জ্ঞান ২য় খণ্ডের পারিভাষিক শব্ধের সুচী 
এখনও মুকিত হয় নাই বলিয়! এই গ্রস্থ প্রকাশ করিতে পার! যায় নাই। এতঘ্যতীত ছাপাখানার 

ৰিলপ মঞ্জুর, প্রেস নিদ্ধারণ প্রভৃতি কাধ্য ছাপাখানা-সমিতির কর্তৃত্ব।ধীনে সম্পাদিত হইয়াছে । 
আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির চাঁরিটি অধিবেশন হুইয়াছে। সমিতির সভ্যগণের 

নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল । 

সাছিত্য-গরিষৎ-গঞ্জিক। 

: আলোচ্য বর্ধে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা একব্রিংখ ভাগ চারি সংখা।য় প্রকাশিত হইয়াছে । 
সভাপতির অভিভাষণ এবং প্রীচীন পুথির বিবরণ ব্যতীত সাহিত্যাদি চারি শাখা! কর্তৃক 

নির্বাচিত প্রবন্ধ এবং অধিবেশনে "প্রবন্ধ পাঠের পর যে সকল আলোচন! হয়, তাহাই এই 

চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । নিয়ে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধ, প্রবন্ধলেখক এবং আলোচনা- 

কারিগণের নাম দেওয়া হইল। 
(ক) প্রাচীন সাহিত্য--(১) শ্রীচৈতন্তের জগগ্নাথদশক | লেখক-_্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল। 

(২ আলাওলের পল্ম(বভী। লেখক-__মৌলবী মুহম্মদ শহীছুল্পাহ এম এ, বি এল। 
(খ) সাহি্য__!১) খুলনা জেলার মাঝির গান। লেখক-শ্রীযুক্ত নরে্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

এম এবি এল। (২) ভারতীয় সুদবিষ্া । লেখক--শ্রীযুক্ত যোগেন্দরচন্দ্র বিদ্যা! ভূষণ । 
(গ) ভাষাতত্ব_-(১) বাঞ্গাল| ভাষায় অন্ুজ্ঞ।। লেখক-_ মৌলবী মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, এম্ এ, 

বি এল্। ২) “বাঙ্গাল! ভাষার অনুজ্ঞ। সম্বন্ধে মন্তব্য*__লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ স্ুনীতিকুমার চট্টো- 

পাধ্যায় এম এ, ডিলিট ও উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনা ও তাহার উত্তর_শীধুক্ত সতীশচশ্্র 

রায় এম এ, (৩) সমালোচনার উত্তর- শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট। 

(ঘ) ইতিহাস_-(১) মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি। লেখক---ভ্ীযুক্ত পুরণট।দ 

নাহার এম্ এ, বি এল। (ক) উক্ত প্রবন্ধের পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্য--লেখক শ্রীযুক্ত 

স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডিলিট । (২) হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ (সভাপতির 

অভিভাঁষণ )৮-লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, দি আই ই। 
(৩) হিন্দু রাজনীতিশাস্ত্রে মলের সংস্থান_-লেখক শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহ! 
এম এ, বি এল, পি এচ ডি, পি আর এস, ৫৪) নাথধর্শে স্থষ্টিতত্ব _লেখক শ্রীযুক্ত রামমোহন 
নাঁথ। (ক) এই প্রবন্ধের আলোচন1- শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়,য়া এম এ, ডি লিট, 
যুক্ত রাখালদাঁস বন্যোপাধ্যায় এম্ এ, শরযুক্ত অমুল্যচরণ বিস্তাভূষণ এবং যুক্ত হীরেন্রনাথ 
দত্ত এম এ, বি এল। বেদাস্তর্র। (৫) জালন্দার গড়--লেখক শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়। 
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বৈষ্ণব দাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ (৩য় ৪ ৪র্থ মংখা!ম শেষ )_-লেখক শ্রীযুক্ত 
বিমানবিষ্ঠারী মন্তুমদার এম এ, ভাগবতরত্ব । (৭) প্যারীটাদ মিত্র _মহামহোপাধায় শ্রীষুক্ত 
হরপ্রপাঁদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। (৮) অর্থশান্ত্রে ছুর্বল রাজার আত্মরক্ষা__লেখক 
শ্রীযু ₹ কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লহ! এম এ, বি এল, পি এচ ডি, পি আর এস। 

(ও) দর্শন--(১) জৈনদর্শনে শ্যাদ্বাদ ( ২য় অংশ) লেখক শীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য 

এম্ এ, (২) জৈনদিগের দৈনিক ষট কর্ম __লেখক শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবত্তাঁ কাব্যতীর্থ বি এ। 
(8) বিজ্ঞান--(১) আমাদিগের অয়নাংশ _লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোম 

এম্ এস্ সি, এম ডি, এফ জেড এস্। | 

(ছ) বৈজ্ঞানিক পরভাযা--প্রাণিবিজ্জানবিষরক পরিভাব_লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ 
একেন্দ্রণাথ দাস ঘোষ এম এস্ সি, এম ডি, এফ জেড এস। 

শ্রেণীভেদে গ্বন্ধ গুলির সংখ্য! এইরূপ-_প্রা'চীন পাহিজ্য--২, ইতিহাস _-৮, টবজ্ঞানিক 
পরিভাযা--১, সাঁহিতা ২, দর্শন ২, ভাষা তত্ব--৩, বিজ্ঞান--.১, সর্বসমেত-+১৯। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীদুক্ত কুমার ডাঁং নরেন্দনাণ লাহ। এম এ, বে এল, পি এচ ডি, পিআর এস্ 

মহাশয় পত্রিকাধ্যগ্গ ছিলেন। তিনি এ বংসর হইতে পত্রিকার মলাটের চেহারা! পরিবর্তন 
করিয়াছেন, এবং তজ্জন্ত ৩৩/৩ টাকা দান করিয়া পরিষতকে সাহাযা করিয়াছেন। 

গ্রন্থপ্রকাশ 

আলোচা বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলির মুদণকার্ধা পরিগালিত হইমাছিল,__ 

গ্রস্থ সম্পার্দক 

( ক) শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ! ৪র্থ খণ্ড শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ 

(খ) সন্ীর্ভনামৃত শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিষ্তাভিষণ 

( গ) স্তাযনদর্শন ( ৩য় খণ্ড) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 
(ঘ) এ ( ধর্থ খণ্ড) ৭ 

(৪) শ্রীকষ্ণমঙ্গল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত।রা প্রসন্ন ভট্টাচার্য) 

( চ) রসকদথ শক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ 
5 শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য এম্ এ 

(ছ) সাধকরগ্রন ঈুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদবদবল্লভ ' 
(জা) কৌলমার্গরহস্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সভীশচন্জ্র সিদ্ধাস্তভূষণ 

(ঝ) প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩ম খণ্ড, হয় সংখ্যা-সগ্কলঘ়িতী শ্রীযুক্ত বসত্তরগ্ণন রায় 
বিদ্বদবল্নত ] | 

এই স্ঞ্কল গ্রন্থের মধ্যে শ্যায়দর্শন ৩য় খণ্ড সম্পূর্ণ হইয়! প্রকাশিত হইয়াছে । রদকদন্ব 
গ্রন্থের মুলাংশ এবং সাধকরঞ্জন মুঙ্সাংশ সম্পূর্ণ হইয়াছে, ভূমিকাদি মুদ্রিত হইতেছে। 

সত্বরই এই ছুই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইবে। আগামী বর্ষে পদকল্প্রু ৪র্থ 
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খণ্ড, ্যায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড এবং শ্রীকুষ্ণমঙ্গল সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারা যাইবে ভরসা হয়। 

এতত্বাতীত আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সভীশচন্ত্র দিদ্ধাস্তভৃষণ মহাশয়লিখিত কৌলমার্গরহস্ত নামক 
একখানি তঙ্ত্রের গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। এ গ্রন্থও সত্তবরেই প্রকাশিত হইবে। এ গ্রন্থ প্রক1শিত 
হইলে তক্ত্রোক্ত পঞ্চম'কার সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরাস হইবে আঁশ! করা যায়। 

ছুঃখের বিষয় উত্ভিদজ্ঞান ২য় খণ্ড প্রকাশের কোনই ব্যবস্থ। করিতে পারা যায় নাই । 

| &তিহাপিক অন্থদন্ধান ও পুথিসংগ্রহ 

্রতিহাসিক অন্সন্ধানের কাধ্য আলোচ্য বর্ষে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। উক্ত তহবিলের 

অর্থে মাত্র পঞ্চাশ টাকার পুথি ক্রয় করা হইয়াছে। 

পঙ্গক ও পুরস্কার 

পূর্ববৎসরের বিজ্ঞাপিত পদক, ও পুরঞ্কারের বিষয়ে কোন কার্ধ্য হয় নাই। পিয়লিখিত 
বিয়গুলির জন্ত দাতৃগণ যে যে অর্থ দিয়াছেন ব। পদক দিয়াছেন ও যে যে প্রবন্ধের বিষয় 

নি্ধীরিত ছিল, তাহা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 
(১) ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক | বিষয়-_-২৪ পরগণা 9 .কলিকাতার জন্যান ৪ 

তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার স্থনির্দিই অর্থ 9 গ্রয়োগ | 

(২) হেমচন্ত্র রৌপ্য-পদক | বিষয়_-বন্কিমচন্ড্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব। 

(৩) রামগোপ।ল 'রীপ্য-পদ্ক। বিষয়__কবি অক্ষকুমীর বড়াল মহাশয়ের “এষা, কাব্য 
সমালোচন। । 

(8) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)। বিষয়-_ বাঙলার গীতিকাঁব্যে কৰি অক্ষয়কুমার 

বড়ালের স্থান। 
(৫) অন্গয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (খ) | বিষয়-__অক্ষয়কুম।র বড়ালের কাঁব্যে না'রী- 

চরিত্র। 

(৬) মুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক | বিষয়__বাঙ্গাল! সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র | 
(৭) আচার্য রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদী স্বতি-পুরস্কার (১০*২)। বিষয়--শতপথ, গে।পথ 

ও তাগ্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাধখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসত্বন্ধে আলোচনা । 
আলোচ্য বর্ষে আরও ছুইটি পদকের প্রতিশ্রুতি পাঁওয় গিয়াছে; 
(১) কৌটিল্যের কর্থশান্ত্রের সুচী প্রণয়ন জন্ত বৈদ্ভমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা- 

প্রসন্ন সেন মহাশ্য় ধু সবর্ণ-পদূক দান কুরিবেনু বলিয়াছিলেন, কিন্তু এ পধ্যস্ত উক্ত পদকের 
টাক! পাওয়া যায় নাই। 

(২) মাইকেন্ধ মধুহদন দত্তের শতবাধিক জন্মোৎসব স্মরণীয় করিবার জন্ত 'ম্ীইকেলের 
জীবনী ও গ্রস্থাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখককে গ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সরকার এম্ এ মহাশয় *দেওয়ান 
বাহাদুর জ্বানশরণ চক্রবর্তী পদক" নামে এক রৌপ্যপদক দিবার ডু ১০১ দান করিয়াছেন। 
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কলিক[তা করপোরেশন টু 

আলো বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্ মন্দিরের ট্যাক্স পূর্ববৎ্রের হ্ঠ।য় রেহাই 

দিয়াছেন এবং পরিষদের গ্রন্থাগারে পুস্তকার্দি খরিদ করিবার জন্ত ৬৫০২ সাহাঁষা দান 

করিয়াছেন। ৃ 
বজীয়-সাহিত্য-সন্মিলন 

আলোচ্য বর্ষের ২৭এ ও ২৮এ ঠৈত্র ঢ/কা মুন্সীগঞ্জ নগরে বঙ্গীয়-সাহিড্য-সশ্মিলনের ষোড়শ 
অধিবেশন হয়। দেশবন্ধু স্বীয় চিন্তরঞ্জন দাঁশ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। হঃখের 

বিষয়, তিনি শারীরিক অন্ুস্থতাবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই। রায় শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ 
চন্দ বাহাঁছুর এবং শ্রীমুক্ত উমাচরণ স্নে মহা শয়দ্ধ অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। সন্মি- 
লনের মুল সভাপতি ছিলেন নাটোরাঁধিপতি মহারাজ শ্রযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রাঁয় বাহাঁুর । শ্রীযুক্ত 

শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মন্জুমদার এম এ, পিএচ ডি 

মহাশয় ইতিহাস-শাখার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় দর্শনশখাখার এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ 
পঞ্চানন নিযোগী এম এ, পিএচ ডি মহ1শয় বিজ্ঞন-শাখার সভীপতি ছিলেন । 

সাহিত্য-সম্মিননের পঞ্চরশ অধিবেশনের (রাধানগরে অনুষ্ঠিত ) নিদ্ধারণ অনুসারে নিয়- 

লিখিত ছুইটী কার্ধ্য আরম্ত হইয়াছে। 
(ক) হুগলী জেল|র ইতিহান প্রণয়নের জন্ঙ শ্রীযুক্ত রাখালদ।স বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 

অধ্যক্ষতায় একটি শাখা-মমিতি গঠিত হইয়াছে । সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওমা 

হইল। আলোচ্য বর্ষে সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছে । ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের 

জন্ত আয়োজন হইয়াছে এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। জেলার বিভিন্ন স্থানে যাইবার জন্ত 
একটি শাখা-সমিতিও গঠিত হইয়াছে । 

(খ) সাহিত্যাদি চারি বিভগে চারিটি পুরস্কার দিবার বিষয়ে মাননীয় বঙ্ধমানাধিপতি 

মহারাজাধিরাজের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্য এক শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই 

সমিতিরও তিনটি অধিবেশন হইয়াছে । সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। 
প্রস্তাবটি কাধ্যে পরিণত করিবার জন্ চেষ্টা হইতেছে। 

উপসংহার 4 

ব্দীয়সাহিতা-পরিষদের একত্রিংশ বর্ষের কার্যবিবরণ আগমাদের নিকট উপস্থিত 

করিলাম। এই কাধ্যবিবরণ হইতে পরিষদের সকল বিভাগের কাধ্য পরিচালনের সংক্ষিগ্ত 

পরিচয় পাওয়! হইবে। 

গত ছুই বৎসর পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কন্মভার গ্রহণ করিয়া! দেখিয়াছি, 

পরিষর্দের কার্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, তাহার তুলনা পরিষদের অর্থ-সামর্থয ও কর্মীর 

ংখ্যা অতি ক্ষীণ । যুগ যুগান্তর ধরিয়া! বঙগদেশ ও বাঙ্গালী জাতির ও ভাহাঁর সভ্যতার যে 

বিপুল ক্রমপরিবর্তন সংঘটিত হইয়! গিয়াছে, াহার আলোচনা ইতস্ততঃ বিক্ষিগুভাবে হইলেও 



২৮ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩৯শ বধের 
ধারাব/হিকপ্তাবে ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে হইতেছে না) ভাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। 
বঙ্গীয়-ম[ছিত্য-পরিষৎ যে সকল মহৎ উদ্দেগ্ত সাধনের জন্ত তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয় 
দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেই সকল উদ্দেশ্তই পুর্বোক্ত আলোচনার অন্তৃভূক্তি 
কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সে উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল পরিষদের অর্থ-সামথ্য কোথায়? সঙ্ব- 
বন্ধভ|বে কাজ করিবার জন্ত পেরূপ নিষ্ঠাবান কশ্মি্প্রদায় কোৌথার? আমাদের মনে হয়, 
দেশমধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, এই সকল মতি প্রয়োজনীয় আলোচনার 
জন্ঠ দেশের প্রতিষ্ঠাবান্ কম্মিসশ্প্রায় বদ্ধপরিকর হউন এবং তদ্বারা জগতের সভ্যসমাজের 
সুখে নিজেদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করুন । দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, জাতি, ধর্মস্প্রদায়ের 
কত পরিবর্তন কত ভাবে ইইয়াছে, তাহার ধারাধাহিক' আলোচনা ও উদ্ধার এই সকল স্বদেশ- 
হিতৈষী কম্মীর কর্তব্মধ্যে পরিগণিত হউক | এই বিপুল কাধা সম্পাদনের জন্ত যেমন কন্মি- 
সঙ্বের প্রয়োজন-_-তেমনি বিপুল অর্থেরও প্রয়োজন। পরিষৎ প্রতি বৎখসরই এই অর্থের 
দৈন্ট জানাইয়াই আদিতেছেন। দুরভাগোর বিষয়, তাশান্ুরূপ অর্থ সাহাধ্য পাওয়। যাইতেছে 
না। এ বিষয়ে দেশের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের নিকট পরিষণ্খ বিনীতস্ভাবে নিবেদন জানাইভেছেন 
যে, তাহারা পরিষদের এই মহৎ উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া, ইহাকে আর্থ সাহা্যঘ্ধারা উৎসাহিত 
করুন। কেন না, দেশের ঘত বড় বড় উগ্ধম এ যাবৎ সফল হইয়াছে, তীহাদের বদান্ততাই সেই 
সকল সফলতা কে চিরল্মরণীয় করিয়। রাঁখিয়ীছে। এই যে পরিষৎ নিজ ভবনে বসিয়। আজ দেশ- 
দেবার মবসর পাইমাছে, তাহার খুলে তাহাদের দয়ার প্রঅ্রথণ চিএসমুজ্্বল রহিয়াছে। এই জন্ঠ 
পুনরায় আজ দেশের বশ্মা ও ধানগন্প্রদায়ের নিকট পরিষদের আবেদন জ্ঞাপন করিলাম । 

পরিষর্দের বিগত বর্ষের কাধ্য সম্পাদনে যে সকল কন্মাধাক্ষ, সমিতির সভ্য ও সমিতির 
বাছিরে থাকিয়াও যাহারা সম্পদককে বিবিধ বিষয়ে সাহায্য ও পরামশ দ।ন করিয়াছেন, 

আমি তীাহার্দের সকলের নিকটই আন্তরিক কৃতজ্ঞত! জানাইতেছি। ধদি কোন কোন 

বিষয়ে তাহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া, তাহাদের মনঃকষ্টের কারণ স্যটি করিয়া 

থাকি, তবে তাহাদের নিকট পরিষদের কল্যাণের জন্য গম! প্রার্থন। করিতেছি। 

বঙগীয়-সাহিত্য-পগিষৎ ] | আঅমূল্যচরণ বিদ্তাভূষণ 

ওর! শ্র/বগ, ১৩৩১ সম্পাগক । 



পরিশিষ্ট 
সপাখা-পল্লিঅঙের কার্যানিব্ণ 

বারাণসী-শাখা 

ষোড়শ বর্ষ 

সতাপতি__মহ।মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ 

সম্প।দক - শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্যোপাধ্যায় 
সদত্য-সংখ্যা--২০০, অধিবেশন সংখ্য--১০), (বিশেষ ১, সধারণ ৩, কার্ধ্য-নির্বাাহক- 

সমিতি ৩, ছাত্র-পরিষৎ্ ৩, ), পুস্তক-সংখ্যা--২৩৩৫। 

বিশেষ অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবাজ যাদবেশ্বর তর্কপত্ব কবিসম্তরাট মহাশয়ের 

পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাহার স্বতিরক্ষার্থ কাঁশীধামে একটি ভবন 

নির্ম।ণের প্রস্ত(ব গৃহীত হইয়াছে । এই প্রস্তাবিত ভবন দমগ্র বাঙ্গাশী-সম!গ্গের সন্মেলন-ক্ষেত্র 

হইবে। | 
তিনটি সাধারণ অধিবেশনে মহ।মহোপাধ্যয় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিগ্তাবিনোদ এম এ 

মহাশয়, (ক) স্তর গুরুদাসের পুণ্যস্থৃতি, খে) কামরূপের প্রাচীন রাজবংশ (প্রথম অংশ) এবং 
(গ) এ দ্বিতীয় অংশ, এই তিনটি প্রবন্ধ পাঁঠ করেন। ছাত্র-পগিষর্দে (ক) 'সাহস ও নৈতিক তা», 

(খ) 'বিশ্বসভ্যতার ধাঁ, ) 'জীবনে নীতি ও ধর্ম, (ঘ) শিল্পে ঈঙ্লীলতা" এবং (উ) 'নৎসাহিত্ 

প্রবন্ধ পঠিত হয়। 

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ ১.২ দান করিয়া আজীবন-সদস্ত হইয়াছেন। এতঙ্তীত 
শাখার সম্প।দক শ্রীযুক্ত সভীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশম তিনটি বড় বড় আলমারী দান 
করিয়াছেন। 

আফ়-ব্যয়-_গত বর্ষের উদ্ৃত্ত ৪১৯:৮১২, যাগ্মাসিক আয় ২৮৫1/৫, মোট আয় 

৭০৪//১৭) ষাগ্ন(সিক বায় ৩৩৩1৬১৫, উদ্ধত্ব ৩৬৮৮২।০ | 

গৌহাটী শাখা 
যোড়শ বধ 

সতীপতি- শ্রীষুক্ত নুরের নাথ চট্ে।পাধ্যায় এম্ এ 

সম্পাদক ৮ আশুভোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ 

অধিবেশন-সংখ্যা-৮। এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়, 

১। কলোদ্াস- শ্রীযুক্ত সত্যতূষণ সেন 
২। ধাঙ্গালায় লিখিত আসামের ইতিহাস-_শীযুক্ত কুর্যযকুমীর ভূইএশ এম এ, বি এল. 

ও। মণিভর্র--শ্রীযু্ষ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ 



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের | ৩১ বর্ষের 

৪। প্রীঠন্থ(ন__খ্রযুক্ত আনন্দকিশোর দান এম এস্-পি. 
৫। বগসাহিত্যের দৈস্ত--শ্ীযুক্ত সত্যভূষণ সেন 

৬। ভাষার আভিঙ্াঁতা-_- * বীরেন্ত্রমোহন দত্ত এম এ 

৭। সর্বোচ্চ পর্বতশঙ্গ-- ” সত্যভূষণ সেন 
৮। সাহিত্য সম্বন্ধে এক অক্ষর কথ।-শ্রীযুক্ত নুরেশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

৯। আর্ধ্যা ও পথ্যা বক্তু, ছন্দঃ__মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পল্পনাথ ভট্ট।চার্ধ্য বিগ্ভাঝিনোদ এম এ 

১০। গৌহাঁটাতে পণ্ডিত! রমাবাঈ-_শ্রিযুক্ত গে।পালকুষ্ণ দে 
৯১। দক্ষিণমের অভিযান- শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন 

১৯২। কৈশিক ব্যাপার--শ্ীঘুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ 

( ছায়াচিন্তর সাহাযো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শন হয়) 

শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্রপাধ্যায় মহাশয় সুল-পরিষণের কার্ধ/-নির্বাহক- 

সমিতিতে শাখাগুলির অন্ততম প্রতিনিধি-সভ্য ছিলেন । 

উত্তরপাড়া-শাখ। 

সভাপতি_-্রীযুক্ত ললিতমোহন রাঁয় চৌধুরী 
সম্পদক-- * ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 

সদস্ত-সংখ্য।--৮৭, অধিবেশন-সংখ্য।_১০, [ কা।ধ্যনির্ব।হক-সমিতি ৭, সাধারণ ₹,] পুস্তক- 

খ্যা--১৮০৫ | | | 

অধিবেশন__১। নববর্ধ-মিলন, প্রবন্ধ (ক) নববর্ষ_শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার মুখোপাধ্যায়, 
(খ) আনারস - শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস-সি। 

২। স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শে।ক প্রকাঁশার্থ বিশেষ 

অধিবেশনে বন্তৃত। ও কবিতাি পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এসসি এবং শ্রীযুক্ত 

বিমোদবিহারী সেন শাস্ত্রী প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

৩। কবিবর হেমচন্দ্র বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসতবনে স্থতি-ফলক প্রতিষ্ঠার জন্ত বিশেষ 
অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্ সি, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ থেোঁষ এম এ, কবিশেখর 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সৌম কবিদৃষণ, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বন্গু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত 
জহরলাল বস্থু বি এল প্রবস্থা এবং কবিতা পাঠ করেন। এতঘ্যতীত শ|রদীয় উৎনব ও বসস্ত- 

পঞ্চমী উৎলব সম্পন্ন হয়। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জঙ্গধর সেন বাহাছুর । 

আয় ৪৭২1০, ব্যয় ৪৬১, উদ্ত্ব ১১৮৯ । শাখার মন্দির নিশ্মাণের জন্ত ২৪1/০ সংগৃহীত 

হইয়াছে । মুল-পরিষদের কার্ধানির্বাহক-সমিতিতে শাখার সম্প।দক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন 
মুখোপাধা।য় মহাশয় শাখাগুলির অন্ততম প্রতিনিধিসভা ছিলেন। 

চিত্রশ।লায় কতকগুলি প্রাচীন খোদ্দিত ইষ্টক সংগৃহীত হইয়াছে । 

রাঁধানগয় সাহিত্য-সম্মিগনে শাখার পক্ষে তিনজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 



সাংবৎসপিক কার্য্য-বিবরণ ৩১ 

মেদিনীপুর-শাখা 

দ্বাদশ বর্ষ 

সভাপতি-_ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব ৰি এ 

সম্পাদক-_শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্র চক্রবর্তী বি এল্ 
সদন্ত-সংব্যা--১৪৭, অধিবেশন-সংখ্য1--৬ৎ (সাগাহিক ৪*, মাসিক ৪, কার্ঘ্যনির্বাহক- 

সমিতি ৪, অভ্যর্থনা-সমিতি ২, প্রবন্ধ-নির্বাচন-সমিতি ৪, পৰ্রিকা-প্রক1শক সমিতি ৩, বিশেষ 
অধিবেশন ৩ ), গ্রস্থ/গারের পুস্তক সংখা।__-১১৫৯। 

শাখার দ্বাদশ বর্ষের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘে।ষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। আলোচ্য বর্ষে ৯১টা প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে । তন্মধো নিয়লিখিত- 

গুলি উল্লেখযোগ্য । | 

১। জন্মাস্তরবাদ 
২। দশ মহাবিগ্া শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বস্তু সরদ্বঙী 

৩। বিয়ার আলিঙ্গনের এতিহাঁসিক তথা এম্ এ, বি এল্ 
৪। জগতের অনৃশ্য শ্রমিক | 

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র বি এ 
৫। মন্থুষ্যের কর্তৃত্বভিমান 

৬। ময়নাগড়ের ইতিহাস-_ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ জান! 

৭। বঙ্গলাহিত্য ও অশ্নসমন্তা- শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস 
৮ সম্তবাঁণী_ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ 
৯। ধুলিকণ! 

১০ গুরু মহাশয় 
১১। দৃষ্টিহীন (গাথ!) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবত্বা বি এল্ 
১২। মহাত্বা রামমোহন (ক বিড) 

৩। নববর্ষ (কবিতা 
| | / ] শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় 
১৪। বোধন (কবিত1) 

শাখার মন্দির নির্মাণের জন্ত অর্থ সংগ্রহ হইতেছে । আয়-ব্যয় আয়ু ৩৩৩/৫, ব্যয় ১৯৭৮%/০, 

উদ্ৃত্ত ১৩৫।৫। 

নদীয়া-শাখ। 

সভাপতি- রায় শ্রীধুক্ত দীননাথ সান্তীল বাহাগ্ুর বি এ এম বি 
সম্পীদদক-_ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল 

সদন্ত-সংখ্য।--৩০ অধিবেশন-সংখ্যা-৪, তন্মধ্যে ছুইটি অধিবেশনে এই প্রবন্ধঘবয় পঠিত হয়,_ 
৯। সাহিত্যে বিষাদের সুর-_ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 



৩২ বঙ্গীন-সাহিত্য-পরিষদে ; | ৩৯শ বর্ষে 

২। লোহারাম শিরোরত্ব ও তাহার রচিত মালতীমাঁধব নাটকের গগ্ঠানুবাদ-_রায় শ্রীযুক্ত 

দীননাথ সান্তাল বাহাছুর বি এ, এম বি। 

অপর দুইটি অধিবেশনে স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 

পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়। 

এতদ্বাতীত একটি উৎসব সভার অধিবেশনে শ্রীযুস্ত শরৎচন্্র চট্ট েপাধায় মহাশয় 
সভাপতিরূপে 'সাঁহিতা ও নীতি, সম্বন্ধে এক অভিভাষণ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার 
রাঁয় এবং ছাঁত্রগণ সঙ্গীত ও আবৃত্তি করেন। 

শাখার সম্প।দক শ্রীমুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় মু-পরিষত্দর কার্য্য- 

নির্বাহক-সমিতিতে শাখাগুলির অন্ততম প্রতিনিধি-সভ্য ছিলেন। 

দিল্লী-শাখ। 

সভপতি-_রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বস্ত্র বি এ। 

সম্পাদক -_শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাঁস। 

অধিবেশন-সংখ্যা-_-৬ (সাধারণ ২, কাধ্যনির্বাহক-সমিতি ৪)।. 

পুস্ত ক-সংখ্য--৬৫৫, সদস্য-সংখ্যা ২০ । | 

শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠ'তা ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শাখার 

বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । আয়, ১০৮1০, বায় ১০৯২, উদ্বৃত্ত ৮1০ । 

সাহিত্য-পরিষং-পত্তিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পঞ্জাদি 
দৈ'নক 

১ 106 000 3020 0০৮00৮২1106 36020066- ৩ | 2006 

৮০৪10966৮ 1530100056 002666, ৪ 1 10176 1210011910100010) *৫10006 701, 

৬। 00 ১০:দ217৮ ৭। আনন্দ-বাজা র-পত্রিকা, ৮। স্বরাজ, ৯। হিন্দুস্থান। 

সাপ্তাহিক 
১) 00 ০210860. 092666০, ২1 0910466৮ 81010702] 022960 ৩। 

0176 [এ0992110010) ৪1 106 1০100100১৫1 2076 ০210 220 0০ 16৮ 

[01890292:092, ৬। আত্মপক্তি, ৭। এডুকেশন গেজেট, ৮। খুলনা-বাসী, ৯। গৌড়-দুত, 
১৯ । গৌড়ীয়, ১১। চীরুমিহির, ১২। চু'চুড়া-বার্ভাবহ, ১৩। জাগরণ, ১৪। ঢাঁকা.প্রকাঁশ, 
১৫। তরুণ ভারত, ১৬। নবধুগ, ১৭। নীহার, ১৮। নোয়াখালি সন্মিসনী, ১৯। পলীবাসী, 
২০। ফরিদপুর-হিতৈষিণী, ২১। বঙ্গবাসী, ২২। বঙ্গ-রত্ব, ২৩। বর্দমান-সপ্তীবনী, ২৪। বিজলী, 

২৫। বীরভূম-বার্ত।, ২৬। মজলিশ, ২৭। মালদহ-সমাচার, ২৮। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২৯। 
মোহাম্মদী, ৩০। রূপ ও রঙ্গ, ৩১। শিশির, ৩২। সচিত্র শিশির, ৩৩ । "সঞ্জয়, ৩৪। সঞ্জীবনী, 
৩৫। সময, ৩৬। সুরাজ, ৩৭ | স্বায়ত্ত- শাসন, ৩৮। হিতবাদী | | 



সাঁংবংসারিক কাম্য-শিবরণ ৩ও 

পাক্ষিক 
১। ভত্বকৌমুদী, ২। ধর্দতত্ব ৩। সম্মিলনী । 

মাসিক 
১14১1001001) 2১1207000192156) ২। 1170 ০210866৮ 1২0516৬, ৩ । 0৮017" 

110170101 15000961010) ৪1 001001161010] [17017, ৫1 0০09010 51910101107 

০০৬11) 10 1100127 1৬৫1115, * ৬ 10010) 2001021/. ৭1 1110050-5, 

৮।17762107 00 17191)0010659, ৯। 40176 ০0971) 16920) ১০ | 00101000101 

4105৮000৮১১ 10000001200 1210০০01105 01 070 4912610 3০0০16৮ ০01 
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৩৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ বর্ষের 

বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ 
সাহিত্য-শাঁখা 

সভাঁপতি--মহামহোপাধ্।য় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী, আহ্বানকারী--শ্রযুক্ত রায় কুঞ্জলাল 

সিংহ সরন্বতী | সভ্যগণ-_শ্রযুক্ত অতুপরৃষ্ণ গে।স্বামী, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহার, শ্রীযুক্ত 

প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক ডাঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাছ্র, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুম।র চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন, জ্ীযুঞ্জ পরফুল্লকুমার'সরকার, শ্রীযুক্ত বন্ত- 

রঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুম।র চট্টোপাধায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর তটাচার্ধয, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমৌহন 
বন্ধ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীধুক্ত মন্ঘমোহন বন্ধ, শ্রীযুক্ত নলিনীগঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ 
নন্দী, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্ারত্ব এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক । 

ঈতিহাস-শাখা 
সভাপতি__মহ।মহোপাধ্য।য় যুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী, অহব।নকাঁরী- শ্রীযুক্ত বিনয়চন্ত্র সেন। 

সভ্যগণ- রায় শ্রীঘক্ত রমাপ্রপাদ চন্দ বাহাছর, শ্রীমৃক্ত রাখালদ[স বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবুক্ত অঙ্গয়- 

কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত যছনাথ সরক।র, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ 
ঘোষ, শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডঃ 

রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীগক্ত ডাঃ বেগীমাধব বড়য়া, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র, শ্রীযুক্ষ ডাঃ 

স্বরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রণাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ড1ঃ বিমলাচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত হরেকুষঃ 
মুখোপাধ্যায় স।হিভারত্ব, শ্রীধুক চ।রুচন্দ্র বন্থ এবং পরিষর্দের সভাপতি ও সম্পাদক । 

দর্শন-শাখ। 

সতাপতি-_মহ!মহোপা ধ্যায় শ্রীযুক্ত হুর্গচরণ সাঙ্যবেদাস্ত তীর্থ, আহ্ব।নকারী-_শ্রীযুক্ত হরি- 
মোহন ভট্টাচার্য্য | সভ্যগণ-_শ্রীমুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রসিকমৌহন বিষ্তাভূষণ, 

যুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত ডাঁঃ শিশিরকুমার মৈত্র, শ্রীযুক্ত 
ভ্ঞানরগন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রুযুক্ত ড|; বেণীমাধব বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তরকরত্র, 

মহামছোপাধ্যায় পওিভ শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ৬কব।ণীশ, শ্রযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ 

মিত্র, শ্রীযুক্ত সভীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্ুক্ত পুরণটাদ নাহার, ্রুক্ত মাধবদান চক্রবর্তী, 
যুক্ত মনীধিনাথ বস্ত্র সরস্বতী এবং পরিষদের পভাপতি ও সম্পাদক । 

বিজ্ঞান-শাখা 

সভাপতি- শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, আহ্বানকারী--শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টেপাধ্যায়। 
সভ্যগণ-_শ্রযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, আচাধ্য শধুক্ত শুর প্রফুলরচন্ত্র রায়, রায় শ্রীযুক্ত 

চুণীলাল বন্থ বাহাছর, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্্র বন, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দ।স ঘোষ, 

শক্ত প্রশান্তন্দ্র মহলানবীশ, প্রযুক্ত মনোমোহন গলোপাধ্যায়, শ্রীধুক্ত দ্বারকানাথ মুখো- 

পাধ্যায়, শযুক্ত হেমচন্তর দাশ প, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায়, গধুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ, মহা 

মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রুক্ত গণনাথ যেন, শ্রীযুক্ত ডাঃ জ্যোতিঃগ্রক1শ বন্ধ, শন অনঙ্গমোহন 



সাংবৎস রিক কার্ধ্য-বিবর৭ ৩৫ 
সাহা, রায় শ্রীয়ক্ত যোগেশচল্দ্র বিছ্ভানিধি বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন এবং 
পরিষদের সভাপতি ও সম্প।দক । 

জ্যোতিষ-সমিতি 

শীগুক্ত পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, হ্রাযুক্ত খগেন্দ্রনাথ 

চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্বরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধা।য়, যুক্ত উপেন্দ্রচন্্র ঘোষ, শীযুক্ত মন্মথমে|হন 
বন্ধ ) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব ( আহ্বার্নকারী )। 

আয়-বায় সমিতি 

শ্রীযুক্ত রাঁয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্যুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধা।য়, শ্রীযুক্ত নিঝ।রণচন্দ্র রায়, 
শীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীঘুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ্ীধুক্ত গণপতি 
সরকার বিগ্তারত্ব, শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্রাচার্থা, শ্রযুক্ত গ্রফুল্নকুমার সরকার, শ্রীঘুক্ত ক্ষিতীন্া- 
নাথ ঠাকুর তন্বনিধি, শীমুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীষক্ত 
কিরণচন্দ্র দত্ত ( আহবানকারী )। 

চিঞ্জশালণ-সমিতি 

মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শার্তরী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওযারিলাল চৌধুরী, রায় শ্রীমুক্ত রম. 
প্রনাদ চন্দ বাহাছর, শ্রযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্জ্র দাশ ৩পত, শ্রী'ক্ত 
অদ্েন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘে।ঘ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার, শ্রীযুক্ত 
পুরণঠাদদ নাহার, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রাঁয়, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহ, পর্ষদের দভ।পতি 
ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ( আহ্ব!নকারা )। 

পুপ্তকালয়-সমিতি 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত ডাঃ 
বনওয়ারিলীল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনৌমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত 
জিতেন্ত্রনাথ বন, শ্রযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুযুক্ত ডাঃ স্থধীরকুমার বনু, শ্রীযুক্ত 
হরিদাস চট্টে/পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্থ, শ্রযুক্ত গজন্দ্রচন্দ্র ঘে।য, পরিষদের সভাপতি ও 
সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত ( আহ্বানকারী )। 

| | ভাপাথানা-সমিতি 
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ, শ্রযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ডাঃ সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত, শ্রযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, আযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ, 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাগ বন্ধ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্ট চারধ্য, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্ক তীর্থ, শযুক্ত গজেজ- 
চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পঞ্চশিৰ ভট্টাচীর্ধয, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রাযুক্ত নলিনী- 

রঞ্জন-পণ্ডিত (সম্পাদক )। 
»ভুপেন্দ্রনাথ বস্থ স্বতি-সধষিতি ঈ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রনাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, যুক্ত হেমচন্দ্র 
ঘোষ, পরিষদ্দের সভাপতি ও সম্পার্ক এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় (আহবানকারী )। 

»ন্তর আশুতো!ব মুপোপাধ্যায় মহাশয়ের চিজ-নিম্মীণ-সমিতি 

শ্রীযুক্ত বসস্তরঞন রায় বিষ্বঘর্লভ,শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টে।পাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গড । 
»গুরুদান চা পাধ্যায় স্বৃতিভাগারের অর্থে প্রকাঞ্চ সাহিত্যিকগণের চিত্র-নির্বাচন-সমিতি 

পরিষদের সভাপতি ও সম্প দক, রায় শ্ীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহাছুর, শ্রযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্রোপীধ্যায়। 



৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ( ৩১শ বধে? 

নিয়মাৰঙগী পরিবর্তন শাখা-সমিতি 

হযুক্ত হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, যুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রযুক্ত খগেন্ত্রনাথ চট্টোপ।ধ্যায়, 

যুক্ত জ্ঞান্ন্দ্রনাথ ঘে।ষ, শ্রীযুক্ত রায় কুগ্তগাল সিংহ সরম্বতী, যুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, প্রযুক্ত 
হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত, পরিষদের সম্পাদক এবং শ্রযুক্ত মন্সথমোহন বস্তু (আহবানকারী )। 

পরিষদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কা(রগণের পত্রোতবের খসড়া প্রস্তুত স্নিতি 

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘে।ষ, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখে পাঁধ্যায়, এবং সম্পাদক । 
ত্রীমুক্ত বিষলাচরণ লাহ] মহাশয়ের অর্থে প্রকাশ্য থু নির্ববাচন-সমিতি 

মহামহোঁপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্লী, উযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় যঠীন্দ্রনাথ 

চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খগেন্জ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত চাকুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এবং শরযুক্ত 
অমুল্যচরণ বিগ্ু।ভুঁষণ । 

বাধি চ কার্যাবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি 

পরিষদের সভ।পতি, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বনু বাহ।দুর এবং সম্পাদক । 
সাম্মলন-পরিচাজ্ন-সাঁঘতি 

শযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবন্তী ( মেদিনী পুর), শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় ( কলিকাতা ), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্থ ( কলিকাতা!» মৌলবী মোজাম্মেল হক 
( শান্তিপুর " শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা (পাবন1), শ্রীযুক্ত রামমঘ মণ্ডল (চন্দ্রকোণা ), শ্রীযুক্ 
ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বেগ! ঢাক1), শ্ীযুক্ত কুষ্ণপদ দাস ( পালশিট, ভিটা, _বদ্ধমান ), 
শ্রীযুক্ত কাস্তিলাল এম ধোলাকিয়া ( কলিকাঁতা)। এতদ্বাতীত বঙগীঘ়'সাহিত্য-পর্ষিদের কার্য্য- 
নিব্বাহক-সমিতির ৪৭ জন সভ্য । 

হুগলী জেলার ইতিহাস সামি 

১। যুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩। শ্রীযুক্ত 

নুরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য, ৪। শ্রীযুক্ত অঘো রনাথ সাহানা, ৫। শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ বনু, ৬। শ্রীযুক্ত 
স্তর দেবপ্রমাদ সর্বাধিকাঁরী, ৭। শ্রযুক্ত থান বাহাহর মজঃরুল আনোয়ার, ৮। শ্রীযুক্ত 

মুনীন্্রদেব রায় মহাশয়, ৯। শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে, ১০। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। 
শুযুক্ত অমুল্যচরণ বিচ্ভাভূষণ, ১২। শ্রীযুক্ত বরদা প্রস।দ দে, ১৩। শ্রীযুক্ত রাঁয় প্রমথনাথ মল্লিক 

বাহাদুর, ১৪। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রমোহন দিংহ, ১৫ । শ্রীযুক্ত বিষুচরণ কু; ১৬। শযুক্ত বসস্তকুমার 
মিত্র, ১৭। আযুক্ত মোহান্ত প্রভাত গিরি, ১৮। মৌলবী জোব্দোলী মোলা, ১৯। শ্রীযুক্ত 

মনমোহন, বনু, ২০। শ্রীধুক্ত ধরণীমোহন রায়, ২১। শ্রীধুক্ত সরসীমোহন রায়, ২২। 
শ্রীযুক্ত বিধুভষণ ভট্টাচার্য্য, ২৩। সভ।পতি- শ্রীযুক্ত হীরেশ্রনাথ দত্ত 

বদ্ধঘান পুরস্কাক-স'মাত 

১। মহামহৌপাধ্যায় শ্রযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ২। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাছুর, 
৩। রায় শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ বাহাছুর, ৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুণ, ৫। শ্রীযুক্ত রাখালদ1স 
বন্দ্যোপাধ্য।য়,। ৬। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন, ৭। শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিগ্ভাভূষণ, ৮। শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রনাথ বন, ৯ শ্রযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, ১০। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর 
রাঁয় চৌধুরী, ১৯ শ্রীযুক্ত রায় বদরীদাস গোয়েন্ক! বাহাদুর, ১২। যুক্ত গেপালদাস 
চৌধুরী, ১৩। সভাপতি--ই্যুক্ত চীরেন্দ্রনাথ দত্ত। | 
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বাদ বর্তমান্ বর্ষের সাধারণ তহবিলের 
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২৩৯৫০%৮৫ 
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উদ্বত্ত টাকার জাম 

১। সাধারণ তহবিল ৩৮৪৮৩ 
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বাড়ী মেরামত 

৩১শ বর্ষের 

৩৬০০২ 

১৩০০২ 

১৩০ ০২২ 
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বিজ্ঞপনের কমিশন 
ভৃত্যদিগের ঘরভাড়। 

ভূত্যদিগের পোষাক 

দপ্তর সরঞ্জামী 

নৃতন আসবাব 

গাড়ী ভাড়া 

বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলন 

স্বৃতিরক্ষার ব্যয় 

পুস্তক বিক্রুয়েরঃবিজ্ঞাপন 

্ খরচ 

দেন! শোধ 

পদ্দক ও পুরস্কার 

বেতন 

কমিশন 
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১৩৩১ বঙ্গাবের হাগলাত দাদনের হিসাব 

গত বর্ষের হাওল।ত দাদন ৪১৯২৬ 

বর্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন ১৪৩৮০ 

৫৬২৮৬ 

বাঁদ বর্তমান বর্ষের হাঁওলাত আদায় ৪৩৫১ 
১২৭০৮ 

১৩৩১ বঙ্গাব্ের আমানত জমার হিসাব 

গত বর্ষের আমানত জম ২২৮০ 

বর্তমান বর্ষের আমানত জম! ১৬৬1১ 

৩৯৪৮১) 

বাদ বর্তমান বর্ষের আমানত শোধ ৩৩৪1৬, 

৬০০ 

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত 
সহকারী সম্পাদক । 

জায় 

১। বিরাজুদ্দিন খ। দণ্তুরী ৩৬২ 
২। সম্পাদক-__রমেশ ভবন ৫৬৮ 

৩। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দাস ৩৫২ 

১ ৭ ৯৮ 

জায়__ 

দরণ--১। পাচ জমাদার-- ------৫০২ 
২। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী-_-_-৪॥, 
৩। পুস্তকাঁলয়ে গচ্ছিত__-_--৬২ 

৬০| ০ 

শ্রসূর্্যকূমার পাল 
হিসাবরক্ষক । 

এককালীন দানের তালিকা 

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত__ ৫২৫ 

(ক) স্থায়ী তহবিলের খণ শোধ জন্ত--৫০০২ 

(খ) সন্কীর্ভনামু পুথি নকলের পারিশ্রমিক--২৫২ 

২। শ্রীধুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা-_ 

৫২৫ 

৭৫০ 

(গ্রস্থাবলী মুদ্রণের জন্ত প্রতিশ্রত ৫০০৯ মধ্যে) 

৩। ” রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী-_ ১৩৪২ 

(পরিষদ্ মন্দির সংস্কার জন্ঠ ) 

৪1 ' রায়দাহেব নলিনীনাথ শেঠ_-খণ পরিশোধ জন্ত--১০০২ 

৫। নিবারণচন্দ্র রায়-- এঁ ১২২. 

৬। মণিলাল সেন-_ এ ৬২ 

৭। জ্ঞানেন্দ্রনীরাযণ চৌধুরী- এ ৬২ 

৮। অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক-_- প্র ৬৯. 

৯০৬৫ 
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মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান 

ক্ক প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ৫২ জের--৩১৯ 

কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাছুর ৫১ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১২. 
” ডাঃ নরেন্ত্রনাথ লাহ। ৪২. » রায় রমা প্রসাদ চন্দ বাহাছুর ১২ 

হীরেন্্রনাথ দত্ত ৪২ ” ডাঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১২ 

গণপতি সরকার বিগ্ঠারত্ব ২২ ” . ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ১ 

রায় প্রসন্নকুমার দ।শগুপ্ত বাহুর ২৯ ». নিবারণচন্দ্র রায় টি 

রায় চুণীলাল বন্থ বাহার এ ৮. যোগীন্দ্রনাথ বসু ১২. 

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২২, ৮”. নরেগ্রনাথ মল্লিক ৯৯. 
ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এ *»  জ্ঞানরঞ্রন বন্দোপাধ্যায় ১২. 

হরিদাস চট্রোপাধ্যায় ১২ ”  নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত টং 

হেমচন্দ্র সরকার ” রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর 

থগেন্জ্রনাথ মিত্র যার 

৩১২ 

স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার্থ প্রতিশ্রুত গান 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ক ব্যান জের--৬৬ 

রায় যতীল্রানাথ চৌধুরী ১০২ শ্রযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ২২ 
কুমার ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাভ। ১০২. দ্বারকানাণ মুখোপাধ্যায় ২৬ 

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় উঠ, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত রর 

হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত ৫২. বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ২২ 

ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫২ বসম্তরঞ্জন রায় ২২ 

ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ ৫২২ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরদ্বতী ২২ 

অমূল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ ৫২. খগেন্জরনাথ চট্টোপাধ্যায় চি 

হেমচন্দ্র সরকার ৪২, মন্মথমোহন বন্ধ ১২. 

নিবারণচন্দ্র রায় হ চটি 

৬৬. 
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উপহাব্রস্রলদপ প্রাপ্ত পুভ্ভক্ 

উপহারদাতা-_-ললীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে--উপহৃত পুস্তক, ১। গোলাপ বাড়ী (২য় সং), 

২। মুত্তিকা-তত্ব (২য়সং)3 শ্রীযক্ত ধাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ_-৩। নিয় ও পতিত জাতি, 

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বনু বি এসলিসিটার 8111) 13901: 01 177190191710,৫ 1 01911517, 

৬71০ 0০ বব 4009105, ৭ 11]15 1১1110100195 ০ 01021051010) 13517921 (০9৮৫1210010 

১০। £১00101711২50001 01 002 1)619810070100 00 201100101016)1360081, [923-24, 

১১। £10100121 13913016 70191321571 ডি ০৮০1117217 0011506 2100 01৮11 ৬০651107815 

[)610910005100, 13510521, [92429 7 11001 0০9৮০11010000--১২ 1 ১০1610005 1২০001৬ 

9109 4০110010012] 5562100 1105010065) 10529 হ024-25. 

সগ্ডম মানসিক অধিবেশন 

২৪এ মাঘ ১৩৩২, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ ৫ট1। 

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য বি এ_-সভাঁপতি 

আলোচ্য নিহ্বস্র_ 

১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-নদস্ত নির্বাচন, ৩। পুগি 

ও পুন্তক উপহারদাতৃগণকে ক্ৃতজ্ঞত| জ্ঞাপন, ৪। একজন সহকারী সভাপতির এবং 

কাঁ্ধ্যনির্বাহক-সমিতির একজন সভ্যের মৃত্যু হওয়ায় কার্য্যনির্বাহক-দমিতি কর্তৃক উক্ত 

কম্মাধ্যক্ষ এবং কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৫ । শোক- 

গ্রকাঁশ._-€ক) ভাঃ চকন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্, (খ) যোগেশচন্দ্র ঘোষ এবং গে) ক্ষীরোদ- 

বিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এবি এল্ মহীশয়গণের পরলোৌকগমনে, ৬ । প্রবন্ধ-পাঠ১-- 

মৌলভী রবীউদ্দীন আহ মদ মহাশয়-লিখিত “'শব্ব-সংগ্রহ” নামক প্রবন্ধ, এবং ৭। বিবিধ। 

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

মহাশগ্জের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য) বিএ মহাশর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত অধিবেশনের কাঁধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
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২। বথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর ৪৩ জন নূতন সদস্য নির্বাচিত হইলেন। 

ক- পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

৩। উপহারশ্বরূপ প্রাপ্ত ৩৬ খানি বাঙ্গালা! ও ৩১ খানি ইংরাজি পুস্তক প্রদর্শিত হইল 

এবং উপহারদাতৃগণকে ক্ৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন কর! হইল। থ-_ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, হুগলী জেল[র অন্তর্গত ভাস্তাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎ 

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ১*৬ খানি ও জোলকুলনিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভষ্টচার্য্য জমিদার 

মহাশয় ৪* খানি প্রাচীন পুথি দান করিয়ছেন। পুথিগুলি এখনও তালিকাতুক্ত করিতে 

পারা যায় নাই বলিয়! তাহাদের নাম বিজ্ঞাপিত হইল না। সভাপতি মহাশয় পুথিদাভৃগণকে 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। 

৪। (ক) সম্পাদক মহাশয় জান।ইলেন যে, পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি মহারাজ 

জুগণিন্দ্রনাথ রায় বাহাছরের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটায় 'একজন সহকারী দভাপতির পদ শুন্ হয় । 
কাধ্যনির্বাহক-সমিতি উক্ত পদে নদীয়ার মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্ত্র রায় বাহারকে 

অন্ততম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন । ূ 

(খ) পরিষদের শাখা-পরিষদ্দের পক্ষ হইতে নির্বাচিত কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির অন্ততম 

সভ্য ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটায় মেদিনী- 

পুর শাখা-পরিষদের সম্পাদক. শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে মহাশয় কার্য/নির্বাহক-মমিতি কর্তৃক 

শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিসভ্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। 

৫। সভাপতি মহাশয় নিয়লিখিত সভ]গণের পরলো কগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,-_- 

(ক) ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল এম এস। 

(খ) যোগেশচন্দ্র যোষ। 

(গ) ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল। 
শ্রীযুক্ত ডাঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিটু মহাশয় বলিলেন যে, ৬ডাঃ 

চন্ত্রশেখর কালী মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন এবং 

চিকিৎসা-শাস্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয় ব্গভাষার পুষ্টি করিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থের 

ভূমিকায় তিনি বাঙ্গাল! ভাষার একটি দৈন্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজি 179 ও 51:9 

এই ছুইটি কথার বাঙ্গালা 'সে' প্রতিশবরূপে ব্যবহৃত হইয়া আদিতেছে। কিন্তু স্ত্রীবাচক 
“তাহাকে” ও পুংবাঁচক 'তাহাকে? লিখিবার সময় তিনি যথাক্রমে 'তগ্তাকে? ও 'তভাহাকে' এই 

ছুইটি প্রতিশব্ধ গ্রস্থমধ্যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন বাঙ্গালাতে এরূপ দেখা যায়। 

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, বর্ধমান শাখা-পরিষদের সম্পাদক ও মুল-পরিষদের কার্য্য- 

নির্বাহক-সাঁমতির অন্ততম সভ্য ক্ষীরোদবিহবার্ী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ মহাশয়ের 

পরলোকগমনে বর্ধমান*্শাখার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । তিনি কখন কখন বর্ধমান হইতে 

কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিতে কলিকাতা আসিতেন1 *. 
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৬। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন আহমদ সাহেবের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ডাঃ 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, লেখকের নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 

কান্দী মহকুমার অন্তর্গত গীত গ্রামে । তিনি কলিকাত! বিশ্ববিস্তালয়ের একজন ছাত্র। 

বাঙ্গাল! ভাষাতত্ব তিনি পাঠারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শব্দ সংগ্রহে কেবল বাঙ্গালার 

প্রাদেশিক শবগুলিই সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নিজের গ্রামের ও পার্খবস্তা গ্রাম গুলিতে 
প্রচলিত শবগুলিই সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষাবিদ্গণের শব্দসম্পদ্ই উপজীব্য । 

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যতগুলি অভিধান আছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রমোহন দাস 

মহাশয়ের অভিধানে শব্ধ-সংখা! সব চেয়ে বেশী; উহাতে ৭৫*০০ শব রহিনাছে। কিন্ত 

ইংরাজি অভিধানে ১৩৭০০* শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধলেখক ষে ভাবে শব্দসংগ্র 
করিয়াছেন, এ ভাবে সকলে বদ্দি চেষ্টা করেন, তবে বাঙ্গালার শব্দ-সংখ্য! অত্যন্ত বাড়িয়া 

যাইবে। ইহার সংগৃহীত বু শবই অভিধানে এ পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট হয় নাই। 

তৎপর প্রবন্ধলেখক গ্যুজ্জ রবীউদ্দীন আহমদ পাহেব তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব 

বলিলেন, “আমার শব্ধ সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে আমি কেমন করিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 

ভাষাতত্ব (লিঙ্কুইটিক্স্) পড়িবার জন্য পুর্জনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এম এ, ডি লিট মহাশয়ের সহিত পরিচিত হুইয়!, তাঁর উৎসাহে উতৎদাহিত হইয়! এ কাজে ব্রতী 

হই, সে সম্বন্ধে ছুচার কথ! বল! দরকার । নিজের ইচ্ছায় শত বাধাবিদ্ধ সত্বেও বি এ পরীক্ষার 

জন্য নির্ধারিত সম্পূর্ণ আনকোর! বিষয় ভাঁষাতত্ব পড়িতে আরম্ভ করি। কোন কিছু দরকার 

হইলে গ্রফেসারেরা বলিতেন, ডাঃ চাটার্জি (স্থনীতি বাবু ) ৩ নং সুকিয়া রো, কলিকাতায় 

থাকেন, তাঞার সহিত দেখা কর। তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দ্রি:ংবন। একদা হঠাৎ 

বাঙ্গাল! হস্তলিপি-সংরক্ষণ-গুহে ( বেঙ্গলি ম্যানাস্ক্রিপ্টন ) ইহার সহিত আমার আলাপ হর। 

এই স্থানে সুনীতিবাবুর স্থুনীতিপূর্ণ স্থমধুর বাক্যালাঁপে অতিশয় চমত্কৃত হই। উনি আমাকে 

বলিলেন, এ জায়গায় আর কি আলাপ হইবে, আমার বাড়ীতে যাইলে সব কথা বলিব। 

কয়েক দিন পরে উহার বাড়ীতে যাইলে উনি আমাকে বাঙ্গালা ভাষার সব চেয়ে কোন্ 

বিষয়ের অভাব, সেই বিষয়ে উপদেশ দেন। উনি বলেন যে, বাঙ্গাল! দেশে শতকর! ৯৩ 

জন লোক কৃষিজীবী, দে দেশে এ কৃষিীবী ও কারিগরদিগের বাবহৃত কথার একটিও 

সর্বাঙ্গমনন্দর অভিধান নাই। ইহা বড়ই ছুঃখের বিষয়। আমদের জীবিক1, এমন কি, 

পরিধেয় ও প্রত্যেক পদে পদে তথাকথিত সভ্য জগতের সভ্যতার যাহ! কিছু মৌলিক 

উপাদান, নে সমস্তই এ দব কারিগর ও কৃষিজীবীদের উপন্ন নির্ভর করে। অথচ সেই সমস্ত 

উপকরণ তৈয়ার করিতে উহারা যে সমস্ত কথা ব্যবহার করিয়া থাকে, সেগুলি তথাকথিত 

শিক্ষিত সমাজের দ্বার! ত্বপিত ও উপেক্ষিত হয়। এ সমস্ত কথার বিহারী ভাষায় ডাঃ 
্রি্বাপ্সন সাহেবের তৈয়ারী একটী সর্বাঙ্গহন্দর অভিধান আছে। উনি আমাকে দেইটি 

দেখান ও সেই প্রণালীতে কান্ত করিতে বলেন। আমি সেই ভাবেই কাজ স্তর করিয়াছি। 
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তবে সর্বপ্রথমে আমার জন্মভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যবর্তী কান্দী মহকুমার অন্তর্গত 

'শীতগ্রাম” নামক পল্লীব, শব্গসংগ্রহই সুবিধাজনক বোধ করিয়াছি । কেন এই গ্রামেরই শব 
সংগ্রহ করিয়াছি, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে গ্রাম সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার । 

“গীতগ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে, বর্ধমান জেলার উত্তর সীমান্তে ও 

বীরভূম জেলার বোলপুর ম5কুমার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। গ্রাম যে পুরাতন, তাহাতে কোন 

সনে নাই। কেন না, যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে ইহ ভিন চারি শত বৎসর 

পুর্বে খুব একটা সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ পল্লী ছিল, তাগ বেশ বুঝা যায়। বর্তমানে যদ্দিও গ্রামটি 
মোল্লা ও চৌধুরী উপাধিধারী মোঁসলমানদিগের একচেটিয়া, তথাপি ইহার বড় বড় পু্রিণী- 

গুলি চোখে আঙুল দিয়! দেখাইয়া দিবে যে, ইহ! এককালে কারিগর ও শিল্পীদিগের বাসস্থান 

ছিল। পুক্ষরিণীর নামই তাছার প্রমাণ। যেমন 'ঘোষকাচাল” ( কাঁজল ), “কামার পুকুর", 

তাতি পুকুর” 'বেনে পুকুর” মাঝি পুকুর” “চাষ! পুকুর" ; তবে মুসলমান নামের একটি পুকুর 

আছে, তাচ! “মিয়ার পুকুর । আর এক মজার জিনিষ এই যে, এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি 

পুবাতন আস্তানা (টিপি) আছে। তৎসংলগ্ন একটি পীরের মাজার ( আস্তানা) আছে। 

বর্তমানে উদ! ভগ্ন দশায়। উহার ইটগুলির পিঠে কি সুন্দর গোলাপ ফুলের নক্সা আছে। 
এ আস্তানার ( মাজার ) জন্য শুনি, ইহা হজরত শাহশুকি গওছ্ধে আজম সৈয়দ গওহর আলী 
সাহেবের | তবে সব চেয়ে মঙ্গার জিনিষ এই যে, এ টিপি খুঁড়িলে সুন্দর সুন্দর কারুকার্ধ্য- 

থচিভ মাটির ভাঙ্গ। পাত্র পাওয়া যাঁয়। শী আস্তানার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে যে চটানটি 

( উঠান ) ফোটেল (ফীফা) হইয়া! পড়িয়াছে, ওখানে শুনিতে পাই, একটি মস্জেদ্ ছিল। 

এ মস্জেদের ভগ্ন প্রবেশদ্বার আমাদের গ্রামের “সাতভেয়েদের” ম] “গিন্নীবুড়ী”, বার বয়স 
বর্তমানে ১২০ এক শত কুড়ি বংসর--তিনি বলেন যে, আমি দেখিয়াছি, এখানে এক পন্ল! 

বৃষ্টি হইয়া গেলেই পুরানে! আমলের তসবিদদান| ( জপমালা ) পাওয়া যাক । (ইহার কতক- 

গুলি নমুনা! অগ্য অধিবেশনে দেখান হইয়াছে )। এই টিপি বাআস্তান! সম্বন্ধীয় ব্যাপার 

লইয়] প্রত্বতত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান করিতে পারেন । 
£এই শব্ব-সংগ্রহ প্রবন্ধে গ্রত্যেক জিনিসের চিত্র আকিম। 'ক' 'খ' "গ' করিয়। চিহ্ন দিয়! 

প্রত্যেক অংশ দেখান হইয়াছে । চিত্র আঁকা সম্ভব না হইলে শব্ধ লিখিয়! বুঝাইয়! দেওয়া 
হইয়াছে । এই শব্সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন বলিঃ৷ আমার পিত। জোনাব মোল্ল। আব. 

বারী সাহেব ও চিত্রগুলির খদড়া তৈয়ার করিয়া দেওয়ার জন্য গীতগ্রাম মাইনর স্কুলের 
হেড পণ্ডিত জোনাব মুদি আবদল কাদের সাহেবের নিকট আমি চিরক্ৃতজ্ঞ।” অতঃপর 

প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাহার শব-সংগ্রহ পাঠ করেন। | 

সভাপতি মভাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন | 

শ্রীযুক্ত শরংচন্ত্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, বড় য়ার অভিধানে ও রা শ্রীযুক্ত যৌগেশচন্ত্ 

রায় বিস্বানিধি বাহাদুরের অভিধানে বু প্রাদেশিক শব রহিষ্নাছে। বিস্বাসাগর মহাশস্ব ও 
রী 
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অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের ভাষার বাহিরে অনেক শব্দ ভাষার মধ্যে আছে। যেসকল 

শব্দের সহিত গ্রামের প্রাণের সহিত সম্বন্ধ, অভিধানকারগণ সে সকল শব্ধ সংগ্রহ করেন নাই, 

এইরূপে সংগ্রহ হইলে অভিধান বুহদাকার হইবে। অগ্যকার সংগ্রহকারের মনের ভাব ও 

সাহিত্য-প্লীতি সকলেরই অন্ুকরণায়। তিনি সকলেরই ধন্তবাদভাজন। 

৭| তৎপরে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন থে, নিকলিখিত ছিতৈধিগণ পরিষদের খণশোধের 

জন্ত এইরূপে সাহাধ্য দান করিয়াছেন £__ | 

প্রাণ্ত দান-- 

শ্রীযুক্ত স্তর রাজেন্দ্রনাম মুখোপাধায় কেসিআই ই ১০৯৯ 

»».. হীরেন্্রনান দত্ত এম এ, বি এল ৫০ ০২. 

».. এন্ এন্ সরকার ব্যারিষ্টার ৫০৯২. 

».. শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এ ৫০৬২. 

দঃ বি কে লাহিড়ী-- এ ২০০২ 

১, গোপালদাস চৌধুরী এম এ "২০০২ 

»». স্থরেন্ত্রনাথ মল্লিক এমএ, বি এল, সিআই ই ২৫০৭ 

| ৩১৫০২ 

প্রতিশ্রুত দান-_ 

নু শ্রীযুক্ত কুমার শরৎ্কুমাঁর রান এম এ ৫০০২ 

৯». ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার ৫০০২ 

এস সি বন্ছ ৫০৬ 

রী লড” এস্ পি সিংহ ২৫০ 

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এম এ, ব্যারিষ্টার ২৫০২ 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীপুক্ত মন্মথনাগ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল ১*০২ 

ৰা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমীর বনু বি এল ইডি 
৫৩৫ ০২. 

সভাঁপস্তি মহাশয় পরিষদের পক্ষে ওই দাতৃগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিলেন সভাপতি 

মকাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল । 

ভীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ স্রীবসন্তরঞ্জন রায় 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
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প্রস্তাবক-প্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মোম কবিভৃষণ, সমর্থক--শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্যাভৃষণ, 
সদশ্ত__শ্রীযুক্ত সারথিকৃঞ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পোঃ আঃ বরাহনগর, ২৪ পরগণা) ২। প্র--শ্রীযুক্ত 

হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ সম--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্ী এম এ, সি 
আই ই, সদন্ত-শ্রীযুপ্ত তৃপেন্দ্রনাথ রায় শৌধুরী, রাজসাহী, ৩। প্র -শ্রীমুক্ত মৃণালকান্তি 

ঘোষ, সম-_এ, সদস্ত -শ্রীঘুক্ষ সতীশচন্দ্র বন্থ্, ৮২ হোগলকুড়িয। গলি, ৪। প্র-_শ্রীযুক্ত 
কিরণচন্দ্র দণ্ত, সম-_-এী, সদন্ত-_-শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ, ব্যারিষ্টার, ২৫ হরিশ মুখাজ্জি রোড, 
৫। শ্রীযুক্ত ভৃপেন্দ্রনাথ বন্থ, হরলাল মিত্র সীট, ৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ পশুপতিনাথ 

শান্ী এম্ এ," পি-এচ ডি, ৪১ বাগবাজার স্ত্রী, সম্পাদক্ক, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ। 
৭। রান শ্রীযুক্ত হেমকুমার মল্লিক বাহার বি এ, ডিষ্বীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, চু'চুড়া । প্র- শ্রীযুক্ত 

অমুল্যচরণ বিগ্াভূষণ, সম-_-ই, সদন্ত--৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সুখোপাধ্যায় এম এ, আই পি 

এস, ম্যাজিষ্ট্রেট, হাওড়া; গর শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ বন্থু এম এ, বি এল, সম--এ, সদস্ত 

৯। শ্রীযুক্ত এস এন্ রায়, আই সি এস, ডেপুটি সেক্রেটারী, রাইটার্স বিল্ডিংস, ডালহাউপি 

স্কোয়ার । প্র- শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, মম _-এ, সদন্ত _-১৭ | বঙ্গ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বন্ধ, 

৬৫ বাগবাজার স্ত্রী । ১১। শ্রীযুক্ত প্রদুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, ১ নন্দলাল বন্থুর লেন, 

বাগবাজার । ১২। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্ত, নন্দলাল বন্থুর লেন। ১৩। অধ্যাপক 

শ্ীযুদ্ত রায় হেমচন্দ্র দে বাহাঁছুর, ৪ আনন্দ চাটার্ভি লেন, বাগবাজার। ১৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত 
দুর্গাপদ ঘোষ এম বি, ১৪ রাজ! নবক্ৃষণ স্বীট 7; ১৫. গ্রীধুক্ত দর্গাদাঁস ঘোষ বি এল, উকীল, 

১৭ শ্তামবাপার শ্রী । ১৬। শ্রীযুক্ত কমলকুমার ঘোষ, বলরাম ঘোষ ই্রাট, শ্টামপুকুর ! 
১৭। শ্রীযুক্ত স্ধাংশ্ুশেখর কর এম এ, বি এল, ৫৭ রামকান্ত বসুর স্ত্রী, বাগবাজার। 

প্র-_রায় শ্রীযুক যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহ।ছুর এম এ, সম--এী, সদস্ত--১৮। শ্রীযুক্ত 
কুমুদরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, বাকুড়া) ১৯। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, উল, বীকুড়া। 

২০। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কর্মকার, উকীল, বাকুড়া। ২১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশৈখর 

বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বীকুড়া। গ্রা--শ্রীযুক্ত রামকমল দিংহ, সম--শ্রীযুক্ত পবিভ্রকুমার 

গঙ্জোপাধ্যার, সদন্ত--২২। ্মাবু সৈয়দ মহম্মদ সেরাজুদ্দহুর যশোরী, বিস্তাবিনোদ বিদ্ভার্ণব 
কবিভূষণ কাবারত্বাকর কাব্যবিনোদ বিগ্তানিধি, সাহিতারত্ব সাহিত্য-সরস্বতী জ্ঞন-গুপালঙ্কার 
জ্যোতিষাণব বি এ, গ্রবম--বিত্তি দেবীনগর, পোঃ আঃ র্লাচেরকোল, ভায়। কুমারখালী, 

যশোহর। প্রন শ্রীযুক্ত” স্বরেজ্জনাথ ভড়্, সম- শ্রীযুক্ত রামরুমল পিংহ, সদহ্ক--২৩। 
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শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত, ১০ পারীমোহন সুরের লেন। প্র- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিষ্তাতৃষণ, সম 

_-শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্ত -২3। প্রযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ গোয়াবাগান স্রীট। 
প্র-শ্রযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্থু বিএ সম- ডাঃ শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, 

ডি লিট, সদস্ত-_২৫। শ্রীযুক্ত রাগেন্্রলাল মিত্র, ৭ গ্তামবাজার সীট । প্র- শ্রীযুক্ত নরেক্র- 

মোহন চৌধুরী, সম--এ, সদন্ত-_২৬। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি ই, ১৭৩ বাজ দীনেন্ত্ 

স্বীট, শামবাজার, নিউ পার্ক। প্র-শ্রীধুক্ত নাঁলনীরগ্রন পণ্ডিত, সম-_ এ, সদস্য 

_-২৭। শ্রীযুক্ত ফণিভৃষণ চট্টোপাধ্যায়, ১ হর ঢোল পেন। প্র--শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্ত্রনাথ দাল 

ঘোষ এম ডি, সম _এ, সদন্ত-_-২৮। শ্রীযুক্ত হিমাদ্রিচরণ মুখোপাধ্যায় এম বি, ৭১।১ স্থৃকির। 

স্বাট । প্র-শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্থু বি এ, সম_্ী, সদন্ত--২৯। শ্রীযুক্ত গৌরমোহন 
শীল, ৩৮১ শিকদারবাগান ট্াট। প্র - শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্থ এম এ, বি এল, এম এল পি, 

সম-_ শ্রীষুক্ত অমুল্যচরণ বিস্যাভুষণ, সদন্ত--৩০। শ্রীযুক্ত স্তর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, ২ ফ্ল্যাগ 

টাক রোড, দিল্লী । ৩১ শ্রীযুক্ত এন্ এন্ সরকার ব্যারিষ্টার, ৩৩১ এলগিন রোড, ৩২। 
শরযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, সমবায় বিল্ডিংস্, শএ করপোরেশন ই্রীট । ৩৩। শ্রীযুক্ত 
স্থরেন্্রনাথ মল্িক এম এ, বি এল, সি আই ই, ২ চন্দ্রনাথ চাটার্ডি দ্র | প্র-ডাঃ শ্রীযুক্ত 

কালিদাস নাগ এম এ, ভি লিট, সম- শ্রীযুক্ত ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম 

এ, ভি লিট, সদন্ত-_-৩৪। ডাঃ শ্রযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এচ ডি, শ বাঞছুড়বাগ]ুন 

লেন। প্র- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিছ্য।ভূষণ, সম--এ, সদস্ত_-৩৫। শ্রীযুক্ত ষোগেশচন্দ্র রার, 
৩৬এ গোয়াবাগান লেন। প্র-শ্রীযুস্ত শরৎচন্দ্র ঘোব বি এল্, সম--এ, সদস্ত--৩৬। শ্রীযুক্ত 

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিধিলিপি; সম্পাদক, কালীঘাট,৩৭ | কবিরাজ শ্রীযুক্ত সভীশচন্জ্র সেন 
কবিভূষণ, ৪৭ চক্রবেড়ে রোড, সাউথ । প্র- শ্রীযুক্ত পবিভ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সম--এ, সদস্ত 
--৩৮। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল, বুক কোম্পানী, 818।এ কলেজ স্কোয়ার । ৩৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত 

মন্মথনাথ ঘোষ, ৮* আমছাষ্টস্ত্রীটু । ৪০। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মজুমদার, বাণী প্রেস, ৩৩এ মদন 

মিত্ত লেন। সম-_্রীযুক্ত ডাঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিটু, সদস্ত-_৪১। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এম এ, ব্র্মোহন কলেজ, বরিশাল; ৪২। অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত মণিকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম এ, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল | প্র- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ 

বিদ্যাভূষণ, সম-- এ, সদস্ত--৪৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত লোকনাথ মুখোপাধ্যায় এম এল এ, 

উত্তক্পপাড়া, হুগলী । 
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মায়ামুক্তি, (৪৫) ছুই ভাই, (৪৬) শশিকলা, (৪৭) বামন, (৪৮) ভদ্রা, (৪৯) খুল্লনা। 
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সপ্তম বিশেষ অধিবেশন 
২৪ এ মাধ ১৩৩২১ ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্__সভাপতি 

আলোচ্য বিষয় দেশনায়ক শুর স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধাঁয় মহাশয়ের পরলোকগমনে 

শোক-প্রকাশ। | 

শ্ীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রাজ? শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রাঁয় মহাশয়ের 
সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয় 

সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, দেশবাসী সকলেই দেশনায়ক সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয়কে বিশেষভাবে জানিতেন। ত্বাহার পরিচয়দানের কোনই আবশ্ঠক নাই, তিনি 

0070০10৮020 1175 01732107521] আখ্য! পাইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ নান! কারণে এত 

দিন তাহার জন্ত শোক প্রকাশ করিতে পারে নাই। অজ্জন্ত পর্মিষৎ বিশেষ ছঃখিত। তাহার 

তিরোধানে দেশ ষে প্রকৃতই. ছুঃখিত এবং"অনাথ হইয়াছে, এ কথ! বলিলে কিছুমাত্র অতুযুক্তি 

হয় না। ঠা” | 

শীযুক্ক হীরেন্দ্রনাথ দণ্ত মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত ফরিলেন।-_- 
“বঙ্গমাতার সুসস্তান, দেশনায়ক, কন্মী? দেশহিতব্রত, ভার়তমাতা ও বঙ্গমাতার একনিষ্ঠ 

সেবক স্যর সুরেন্্রনাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, 

তাহা পূরণ হইবার নহে । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইস়্া তাহার 

মৃত্যুতে আস্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঞার শোক-সস্তগড পরিবারবর্গের নিকট 

সমবেদন। জ্ঞাপন করিতেছেন ।» 

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন-_“আমারা তখন স্কুলের ছাত্র, 

বিস্তাসাগর কলেজে পঞ্টিতাম। নেই সময় সাক্ষাতভাবে ত্ীহার কীর্তির সহিত সঙ্গতি হওয়! 

আমাদের ঘটে নাই। তখন 00176917096 91 0০998: লইয়! দেশে একটা বন্যা প্রবাহিত হুইয়! 

গিয়াছিল। আমরা স্কুল পালিয়ে তাহার বক্তৃতা শুনিতে ষাইতাম | তিনি কি প্রকৃতির 

মান্ধুষ ছিলেন, তাহা চিস্ত। করিয়া স্থির করা যায় না। তাহার এক সময় আর্থিক অবস্থ! 

খারাপ হয়। অন্ত লোক হইলে সে ভাগ্যের বিপর্যায়ে ধূলির সহিত মিশির্। যাইত। কিন্ত 
তিনি পুরুষসিংহ ছিলেন। কিছুতেই দমিত হন নাই। নে সময় তিনি পত্বীর স্বর্ণালঙ্কার 
বন্ধক দিয়া বিলাত. চলিয়া! যান। বর্তমান অবস্থায় সেদদিনকার কথা মনে পড়ে না। বলীয়- 
সাহিত্যকে তিনি বিশেষ স্েহের চক্ষে দেখিতেন। তাহার প্রমাণ, তিনি বঙ্গভাষায় বক্তৃত! 
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করিতেন । তাহার মেঘ-নির্ধোষ বাণী, জলদ-গম্ভীর আরাব--ইংরাজিতে যাহাকে 15009017050 

9০:19 বলে_-তিনি তাহাতে দিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইংরেজ 015951979 এর বক্কতা যাহার! 

গুনিয়াছেন, তাহার! জানেন ষে স্ুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন। তীর সমস্বরে ষদি 

কেহ বক্তৃতা করিতে পারিত--তবে সে সুরেন্দ্রনাথ । তাহার বক্তার বন্ি সমান ভাবে 

লোকের মনে উদ্দীপ্ত থাকিত। রাক্নীতির কথা না বপিলে তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলা 
হয় না। স্বরাজের জন্ত তাহার উদ্দাম আকাঙ্খার কথ! সকলের মনেই চিরকাল জাগরিত 

থাকিবে । আজকাল এত যে স্বদেশীভাব__সেই ভাব-মন্দাকিনীর উৎস কোথায়? প্রধানত; 

এবং মুখ্যতঃ সুরেন্্র বাবুই তাহার উৎস । তিনি বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত করিয়া! দেই ভাব. 

মন্দাকিনী স্বর্গ হইতে আনয়ন করেন। দেই ধারাতে আজ দেশ প্রাবিত। দেশে এই 
এক শতাব্দীর মধ্যে কত পুরুষের পর পুরুষ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে । ্থুরেক্জরনাণ 

তাহাদের অন্ততম। যে সকল জ্যোতিষ্ষমণ্ডলী দেশকে উজ্জবলীকৃত করিয়াছিল সেই সকল 
ম্মরণীয় বরণীয় মহারথীর সহিত স্থরেন্ত্রন[ণের মাসন চিরউজ্জল থাকিবে ।৮ 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্থু এম এ, বি এল, এম এল সি, এটর্ণি মহাশয় বলিলেন_-“'আমি 

এই প্রস্তাব সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি । ৭০।৮* বৎসর পূর্বে দেশে জাতীয় ভাব 
বলিয্া কিছু ছিল না। তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে ভাব-বিনিময় হইত 
না। সেই যুগের অব্যবহিত পরেই স্ুুরেন্ত্রনাথ- প্রমুখ নেতৃবর্গ এই মহাদেশকে জাতীয় ভাবে 

অনুপ্রাণিত করেন--ভারতে একট। বিরাট. জাতি স্থজন করিতে 'চেষ্ট। করেন। স্থরেন্্রনাথ 

লেখনী ও বক্তৃতা দ্বারা এই ভাব জাগাইয়া তোপেন। ভারতবর্ষ যদি কখন মাথা উচু 
করিতে পারে, তবে সকলে এক জাতি_-ভারতীয় জাতি হও) এই ত।হার বাণী ছিল। তিমি 
দেশে দেশে গিয়! কংগ্রেসের ভিত্তি প্রগাঢ় করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি জীবনের 

শেষে তাহার গড়া মন্দিরে তাহার ন্াধ্য সম্মান পান নাই। কিন্তু তিনি যে ধার! প্রবর্তিত করিয়া 

ছিলেন, পরবর্তী যুগের কন্মীর! তাহা হইতে বুঝিবেন যে,তিনি কত দুরদশা ছিলেন। তিনি 

দেশে সাহিতা-প্রচার-কার্ষেয কম পরিশ্রম করেন নাই । সাপ্তাহিক “বাঙ্গালী” প্রচার করিয়া কি 

তেজস্বী ভাষায় জাতীয় ভাবের উদ্দীপন। ও দেশের মভাব অভিযোগ প্রকাশ, ও সে সকল 

দূরীকরণের চেষ্টা করিবার জন্ত নিঞ্জ মত ব্যক্ত করিতেন। তিনি দেশীয় ও বিদেশী ব্যক্তি- 
গণের নিকট কত সন্মান পাইয়াছিলেন তাহ! বলিয়া শেষ কর! যায়' ন|। তীহার অসাধারণ 

ক্ষমতা! দেখিয়াছি পুনা কংগ্রেসে । সেখানে সওয়া তিন ঘণ্ট। ধরিয়া তাঁহার মুদ্রিত বক্ততা 

মুখস্থ বলিয়াছিলেন। কোথাও একটী কথ! বাদ দেন নাই। গোখলে রানাডে প্রভৃতি 

নেতৃগণ ও প্রায় ৮*০* হাজার লোকের সম্মুখে তিনি সমানভাবে উক্ত বঞ্জতা শুনাইয়া 

সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। লেখক ও বক্ত। হিসাবে তিনি একজন বড় সাহিত্যিক ছিলেন। 

জাতি'গঠন বিষয়ে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা আর কেহ করেন: নাই। তাহার স্বাতির 

প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্ত আমি বিনীত ভাবে এই কথ। বলিলাম । তীহার স্বৃতি-রক্ষার্থে 
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বেলগাছিয়া মেডিকাল কলেছে 11815010 [79901091 খোল! হইবে । তাহার জন্ত অর্থ 

সংগ্রহ কইতেছে।” 

প্রযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন-__““ম্থরেন্দ্র বাবু রাজনীতি-ক্ষেত্রে অসাধারণ 
ব্যক্তি ছিলেন। আনার পক্ষে রাজনীতি আলোচন! নিষিদ্ধ । আমি তাহার ছাত্র ছিলাম, 

তাহার অধ্যাপনার মধ্যে উত্তেজনা, তন্ময় তা--দেশের প্রতি-- ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি ভক্তি 

ও শ্রদ্ধা আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। রাজনীতি-চঙ্চার় ও শিক্ষা-কার্ষে) সাম্য ভাব তাহাতেই 

দেখিয়াছি-। তাহার বিষয়ে আমার ধারণ ষে, তিনি (১) রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, (২ শিক্ষা 

বিস্তারের নেতা! ছিলেন ও (৩) বাখ্মী ছিলেন। এই তিন বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার চরিত্রে 

জাজ্দল্যমান দেখিয়াছি। থবরের কাগঞ্জের লেখার দ্বারা এবং অধাপনার দ্বারা তিনি 

ছাত্রদের বুঝাইয়! দিতেন যে, পৃথিবীর জাতির মধ্যে স্থান পাইতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষাই 

প্রধানত; আবশ্ক। তদছ্যতীত দৈহিক বল সঞ্চয়ের জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিতেন, 

নায়মাত্ম! বলহীনের লভ্য ।” 

অধ্যাপক শ্রযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ.ডি ষহাশয় বপিলেন-্রীযুক্ত 

খগেন্জ্বাবুর স্তায় আমার পক্ষেও রাজনীতি আলোচন। নিষিদধ। তথাপি আমি সাহস করিয়া 

বলিতে পারি যে, গত অর্ধ শতাঁবীর বাঙ্গলার ইতিহাস যে ককেকজনের দ্বার! স্থজিত, তত্থধ্যে 
আচার্য আুরেন্রনাথ অন্ততম। তাহার খ্যাতি বাঙ্গালাতে বা ভারতে আবদ্ধ নহে--তিনি 

জগতের নেতৃবর্গের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্যতম ব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, 

আচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির সায় সুরেন্দ্রনাথ দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আজ আমর! 

তাহার স্বতি-তর্পণ করিতে আসিয়া! ধন্য হুইয়াছি। অনেকে বলেন, তিনি বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে 

কিছু করেন নাই। তাঁহাদের জানা উচিত যে, তিনি যে সময়ে জন্মিয়াছিপেন সেই সময়ের 

লোক বাঙ্গালা বলিতে লজ্জা বোধ করিত। তখন বাঙ্গাপার চর্চাও তত হয় নাই। তথাপি 

তিনি 'বাঙ্গালী' বাহির করিয়াছিলেন। তাহার মাতৃভাষার প্রতি অন্ুরাগের ইহা একটা 

উদাহরণ বলিতে পায়! যাঁয়। কিন্তু দেশে শিক্ষা-বিস্তারের ও জাতীয়-ভাব প্রচারের যে চেষ্টা 

তিনি করিয়া গিয়াছ্েন, তাচাতে তিনি দেশবাসী সকলেরই--সকল প্রতিষ্ঠানেরই নমস্ত |" 

সভাপতি মঞাশয় বলিলেন--““সুরেন্জবাবু আমার পুজনীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাহার সহিত 

আমি ব্যক্তিগত ভাবে সন্বন্ধ ৭ছলাম। তাহাকে বিশেষরূপে জানিবার আমার নান। সুযোগ 

হইয়াছিল। যখন আমি কলেজে পড়ি, তখন এলবার্ট হলে তাহার উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্ততা 
কত্ত অপূর্ব মনে হইত। বর্তমান কালে এইযে জাতীয় জাগরণ--্ইহার মূলে বাহার! 

ছিলেন স্বরেজনাথ তাহাদের অগ্রণী। তিনি লোকোত্তর চরিত্রের লোক ছিলেন। 

আমাদের এই পরিষদের উদ্দেস্ত-_বঙ্গভাষার সাহায্যে জাতীয়-ভাবের উন্মেষ কর! । 

তিনি জাতীয়-ভাবের উদ্মেষ করিবার অন্ত বক্ততা ও সংবাদ পত্রের আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন। ভিনি বাঙ্গালা ভাষায় স্থন্দর বক্তা করিতেন। তিনি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিতা 
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পড়িতেন। তিনি ভারতচন্দ্রের ও মুকুন্দরামের বই পড়িতে ভাল বাসিতেন। তাহার বিস্তৃত 

পরিচয় দেওয়। ও হৃর্য্য দেখিতে আলোর সাহায্য লওয়া-_-এই উভ্তয়ই সমান । দেশের এই 

জাগরণের গোড়ায় তিনি--তিনিই এই ভাব-গ্রঅরবণের সুত্র |” 

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 

শ্ীযুক্ত শটীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মঙ্থাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ 
দিয়া বলিলেন--“পরিষদের উদ্যোগে মুত দেশ-নায়কের স্ৃতির প্রতি অর্থ্য প্রদানের স্থযোগ 

পাইয়া! আমি ধন্ত। বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালার একজন প্রধান নেতার জন্ত শোক 

প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । তিনি জাতীয় অভ্যুথানের জন্ত 

জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন--পরিষং জাতীয় অনুষ্ঠানরূপে তাহার স্মতির প্রতি সম্মান 

প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বঙ্গ-ভাষার অন্ুবাগী ছলেন। স্বদেশী যুগে বাঙ্গাল! 

ভাষায় তাহার প্রাণম্পরশী বক্তৃতা ধাহারা শুনিয়াছেন, তীহারাই জানেন যে, তিনি ভাষাকে 
কন্দুকের মত ব্যবহার করিয়৷ দেশবাসীকে কিপধীপ চমতকুত করিয়াছিলেন। তাহার বক্ততা 

লোকের মনে চিরস্থায়ী ছাপ দিয়াছিল। ঝিকরগাছ! কনফারেন্সে তিনি ও শিশিরকুমার প্রভৃতি 

বক্তৃতা দিয়! দেশকে নৃতন ভাব-ধারায় উদ্দ্ধ করিয়াছিলেন__শঙ্ক বাজাইয়৷ বাজাইয়া ঘুমে 

নিদ্রিত পঙ্গু, বিকলাঙ্গ দেশবাসীর কর্ণে আশার বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। সে বাণী বলিত 

“ভাই সব দাড়াতে হবে, জগতে আমাদের স্থান করে নিতে হবে; এ কথনই জাগতিক 

বিধান নয় যে, আমাদিগকে ঘুমিয়েই থাকৃতে হবে_ আমর! মুক্তির জন্য চেষ্টা করব-_মুক্ত 

হব, হব” এই বাণী দেশবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সাড়া দিয়াছিল, চেতন! আনিয়াছিল। 

তাহার ক্রিয়া-কার্য্যের গভীরতা ও বাপকতা ছিণ। দেশের জন/ তিনি নিজকে নিঃশেষে বিলাইয়া 

দিয়াছিলেন। তাহার জীবন কর্মময় । তিনি বাসন-বিলাসের দাস ছিলেন না--চেষ্টা ও সাধনার 

দ্বার দেখশ-মাতৃকার সেবাই ছিপ তাহার কন্ম। নিজের স্বার্থ ভূলিয়! দেশের কল্যাণ-চিস্তা তাহার 

মত আমরা কয়জন করি? দেশবাসী তাহার সেই ঈপ্সিত-_সেই বাশী শুনিয়! পাগল হইয়াছিল। 

তাহার সেই ওজস্থিনী বাগ্সিত দেশবাসীকে ভাবিত করিয়াছিল--নৃতন জীবন দান করিয়াছিল 
সম্পূর্ণ যুক্ত মহাজীবন দান করিয়াছিল-_মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা ও আকুলত। আনিরা 

দিয়াছিল। আমাদের রাজসরকার পদে পদে দেশমতকে অগ্রাহ্ করিতে আরম্ত করিলে সেই 

দেশমতকে বিশালকারা প্রবল বেগবতী শ্োতস্বতী করিল কে? সেই মহাত্মাই সব করিলেন। 

তিনি বলিতেন যে, দেশ-মাতার সেবা করা ও ঈশ্বরের সেবা করা একই । তাহার সাধনাতে 

বিশ্বদদেব তাহাকে দেখা দিয়াছিলেন--“দেখিনু তোমারে প্বদেশে” । স্বদেশকে তিনি ভগবানের 

প্রতীক মনে করিতেন। স্বদেশ স্বগাতি ও স্বভাষাতে তিনি স্বদেশের মৃত্তি দেখিতে পাইতেন । 

স্বজাতির প্রতি তাহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। নিজকে 'ব্রাঙ্মণ' বগিতে গর্বে তাছার বক্ষ স্ফীত 

হইত। ভ্িনি স্বদেশের প্রাচীন ভাষাগুলিকে বড়ই ভাল বাদসিতেন। “বেঙ্গলী” অফিসে অবদর 

সময়ে তিন ফতীক্জরমোহুন দের নিকট পাঁচালীর গান শুনিতেন। দাশরথির প্রতি বিশেষ অনুরসক্ত 
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ছিজেন। কর্মময় জীবনের মধ্যে দেশেব চিন্তার সগ্রচিন্ত হইয়াও তাহার হৃদয়ে এমন স্বান 

ছিল, যেখানে তিনি বাঙ্গালার পুরাতন কাহিনী, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিবার জন্ত উৎন্থুক 

থাকিতেন। তিনি হাট কোট পড়েন নাই, আচারে ব্যবহারে খাঁটা দেশী ছিলেন দেশের 
সব জিনিষকে তুচ্ছ করিতেন না। তিনি বিদেশী অনুকরণ করেন নাই। যতই তাহার 

কথ! মনে হয়, ততই শ্রদ্ধায় তাহার উদ্দেশে মস্তক অবনমিত হয়। যেদিন চাকরীর খোলস 
হইতে তিনি মুগ্ধ হইয়। দেঝা-ধর্মন ও মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হইলেন, সেইদিন বাঙ্গালীর ম্মরণীয়। 
তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। নীলকণ্ঠের মত কত বিষ তিনি নিজ কণ্ঠে'ধারণ করিয়াছিলেন। 

তিনি দেবতৃল্য ছিলেন। তাহাব আত্ম প্রত্যয় ছিল তিনি যাহা বুঝিতেন তাহাই করিতেন: 

তাহার মনীষা, তাহার পুরুষকার অপাধারণ ছিল। তিনি বঙ্গের__বঙ্গের কেন, সমগ্র ভারতের 
কর্মের ষে হোমানল জ্বালাইয়াছিলেন তাহ! চিরদিন দীপ্ত থাকিবে, পরবর্তী যুগের ক্্মী সেই 

দীপ্তির সন্ধান পাইয়। কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে। সেই কন্দমষোগী এখন কর্মের অবসানে শাস্তিভোগ 

করিতেছেন । আশ। করি, তিনি আবার আসিবেন, আসিয়! তাহার কর্মভার গ্রহণ করি! 

ভারতবাসীকে উদ্ধার করিবেন । 

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়। 

স্রীগণপতি সরকার শ্রীমন্মথমোহন বন্থ 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি । 

২৩।২।৩৩ 

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন 
১লা ফান্তুন ১৩৩২, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা। 

সভাপতি-_মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 

আলোচ্য বিজঅন্ত্র- পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়-লিখিত “বরঙ্গস্থত্রে 
শীক্তবাদ" নামক গ্রবন্ধপাঠ। | 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করিয়। বলিলেন যে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের পরিচয় অনাবশ্ুক। তাহার 

পাঙডিত্যের গান্তীর্য্য ও দার্শনিক জ্ঞান বঙ্গে সর্বজনবিদিত। তিনি অন্ুত্রহ করিয়া! পরিষদে 
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যে বক্তত! দিবার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার জন্য পরিষৎ তার নিকট 

বিশেষ কতজ্ঞ। 

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় “ব্রহ্গত্রে শাক্তবাদ” নামক প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন। ্ 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় 
বলিলেন যে, পুজ্যপাদ তর্করত্ব মহাশয়ের আলোচন! অতিশয় গভীর। ব্রহ্গস্থত্রের নানাবিধ 

ভাষ্য আছে। কিন্তু শক্তি-তত্ব সম্বন্ধে ভাষ্য এবং তধ্িষয়ে আলোচন। ভ্রলভ। ব্রহ্মহ্ত্রের 

এনূপ একটী ব্যাখ্যাও হওয়া উচিত। কেন না, সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্গস্ত্রকে নিজেদের 

বলি! দাবী করেন । দমুসাঁরে শাক্তেরাও নিজেদের পক্ষে ইহার ব্যাখ্যার দাবী করিতে 

পারেন। ব্রহ্গস্থত্রের যত কিছু ব্যাখ্যা একমাত্র শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়াই তাছ। 

লিখিত হইয়াছে | ব্রন্গস্থত্রের যদি শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তবে শ্রতিঘকলেরও 

শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করা আবশ্তক হইবে । আমার এই উক্তি তর্করত্ব মহাশয়ের প্রবন্ধের 

সমালোচনার্থ নহে। আমাদের সংশয় আম? তাহাকে নিবেদন করিতে পারি। সুত্র সর্বতো- 

মুখ উহার নানাবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে । সুতরাং ব্রন্স্থত্রের শক্তিপক্ষের ব্যাখ্যায় কোনও 

বাধ! নাই । তবে শ্রুতিতে ব্লীব লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়বিধ শবের দ্বারাই ব্রহ্ম মভিহিত হুইয়াছেন। 

সত্রীলিঙ্গ শবের দ্বারা ব্রদ্ষের নির্দেশ বড় একট দেখা! যায় নাঁ। ইহার সমন্বয় করা উচিত। 
বিষয়টি অতিশয় সুন্দর ও গভীর । ইহা! সম্পন্ন হইলে বাঙ্গাঙগার পক্ষে অতি গৌরবের কথ! হষ্টবে। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, পৃজ্যপাদ তর্করত্ব 

মহাশয়ের প্রবন্ধ অতি উত্তম হইয়াছে । কিন্তু কয়েক স্থলে আমি তাহার সহিত একমত 
হইতে পারিতেছি না। তিনি বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণব ধন্ন মুমুক্ষুর ধর্__শাক্তগপই কেবল 

চতুর্বর্গের অধিকারী । এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কেন না, আমাদের দেশে পঞণয়তনী 

দীক্ষা প্রচলিত। শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য--যে সম্প্রদায়েরই উপাসক 

হউন না কেন, সকলেই নিজ নিজ উপাম্ত দেবতাকে ব্রহ্গরূপে উপাসনা! করিয়! 
থাঁকেন। ধিনি ষে ভাবেই ডাকুন, তিনি সেই. ভাবেই ব্রহ্ষকে লাভ করিতে 

পারেন। শাস্ত্রে ব্রদ্মেরও সর্বজ্ঞত্বাদি বনুবিধ শক্তির উল্লেখ দেখা যায়। ইহার 
মধ্যে নীরারণের উপাঁসকই মুক্তির অধিকারী__পরে নহে, ইহাতে অনেকেরই মতভেদ 
আছে। চিৎ অচিৎ দ্বই বিরুদ্ধ পদার্থ। ইহার একের ধর্ম অপরে আরোপ কর! ত্রাস্তি। 
তর্করত্ব মহাশয় হিতীয় এবং তৃতীয় শুত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শারীরক ভাষ্যের 

বিরুদ্ধ। শারীরক ভাষ্যে সৌর, শাক্ত, প্রভৃতি মত নিরারুত হইয়াছে । আচার্য শঙ্কর 

মূল উপাসনার খণ্ডন করেন নাই, কিন্তু এঁরপ প্রণালীর খণ্ডন করিয়াছেন। যাহ! হউক, 
এই 'শক্তিবাদ প্রকাশিত হইলে খুব ভাল জিনিষ হইবে এবং তাহা৷ যদি শীল্্রবিরুদ্ধ না হয়, 

তবে আরও জানন্দেত্ধ বিষয় হুইবে। 
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পণ্ডিত শ্রীধুক্ত রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, পৃজাপাদ তর্করত্ব মহাশয় 

আমাদের হিম্সমাজের গৌরব বান্তস্তস্বরূপ। ত্াভার কথা বরাবর সিন্ধাস্তরূপেই মানিয়া 
আনিয়াছি । সমালোচনার স্পর্ধা আমার নাই । তবে আমাদের যাহা সংশয় উপস্থিত হয়, তাহ! 

তাহাকে নিবেদন করিতে পারি মাত্র। তাহার প্রবন্ধের সামান্য অংশই আজ আমবা 

শুনিয়াছি। সুতরাধ এ সম্বন্ধে আজ কিছুই বলাযায় না। বৈষ্ণব ধর্ম মুমুক্ষুর ধর্শ- ইহা বলা 

তাহার অন্ঠায় হয় নাই। ব্রহ্মস্ত্র একটী কামধেন বিশেষ অনেকেই ইহা দোহন করিয়াছেন । 

আবার প্রত্যেকেই স্ব স্ব মত পোষণের জন্য উপনিষদেরও মেই সেইরূপ ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন। ব্রন্গস্ত্রে শাক্তবাদ দেখাইতে ভটলে উপনিষদের শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা আবশ্তক। 

এ বিষয়ে আমরা সব কণা শুনিয়া পরে আমাদের জিজ্ঞাস্য তাহাকে জানাইব। 

| তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় বলিলেন ষে, প্রবন্ধ সম্বন্ধে এ পর্য্যস্ত 

যে সকল আলোচন! হইল, তাহা বোধ হয় অকালে হইয়াছে । কেন না, বিষয়টি এখন 

আমাদের ভাল করিয়া বোঝা হয় নাই। শক্তির ব্রহ্গপরত্ব যেমন করিয়া! হইতে পারে তাহা 

দেখানই ইহার উদ্দেশ্টা। আজ মাত্র তাহার ভূমিকা আপনাদিগকে শুনীন হইল। বৈষ্ণব 

ধর্ম মুমুক্ষুর ধর্্ম_এ কথায় কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। শাস্ত্র কিন্ত বলেন যে, মুক্ত- 

মিচ্ছেজ্জনার্দিনাৎ। ক্লীবলিঙ্গ শবের দ্বার! শান্সে ব্রন্গ নির্দিষ্ট । এ বিষয়েও কেহ কেহ 

আলোচন1 করিয়াছেন। কিন্তু, কলত্রং, দারা, পত্বী, এই ত্রিবিধ শবই এক স্ত্রীতে প্রযুক্ত । 

স্ুতরাৎ এ হিসাবে ব্রহ্ম সম্থন্ধেও স্ত্রীত্ব আসিতে পারে। অন্ান্ত দর্শনে জড় ও চেতনকে পৃথক্ 
করা হইয়াছে । কিন্তু এই প্রবন্ধে উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনেরই চেষ্টা করা হইয়াছে | 

শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব মহাশয় বলিলেন যে, পুজাপাদ তর্করত্ব মহাশয় 

অতিশয় দুঃসাহসিক কার্ষেয প্রবৃত্ত হইয়াছেন । একমাত্র তিনিই এই কার্যে হস্তক্ষেপ 

করিবার উপযৃক্ত। তিনি পূর্বতন আচার্যযগণের মত পরিহার করিয়া ব্রহ্গস্থত্রের নৃতন 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ হইলে একটা সুন্দর জিনিষ হইবে। তবে তীহার নিকট 
আমার নিবেদন এই যে, তীহার শাক্তবাদে ব্রন্দই শক্তি, কি ব্রহ্ম শক্তিময়, ইহার যেন স্পষ্ট 

নির্দেশ করিয়া দেন । পুরাণে ব্রন্দের তিনটী শক্তি-_হুলাদিনী, সান্ধনী ও সংবিৎ। বিশিষ্টা- 
স্বৈতমতে অনস্তশক্তিখচিতৎ ব্রহ্ম সর্কেশ্বরেশ্বরং । উপনিষদেও--পরান্ত শক্তিব্বিবিধৈব 

শ্য়তে। তর্করত্ব মহাশয়ের পুত্র বলিলেন যে, বঙ্গে চিৎ ও জড়ের সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। 

কিন্তু ইহা! ত পূর্বতন আচার্যযগণই দেখাইয়া গিয়াছেন। গীতাতে পরা ও অপর! 

প্রকৃতির উল্লেখে এবং উপনিষদে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের উল্লেখে ইহাই বল! হইয়াছে । তিনি 

'কি সেই প্রাচীন মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, না নিজের শ্বতন্ত্রত1! দেখাইয়াছেন, ইহা স্প্রূপে 

বল! আবশ্ক। | 

শ্রীযুক্ত র্লায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, অনেকদিন হইতে আমি শুনি 
আদিতেছি যে, ত্রহ্স্থত্রের একটা শক্কিভাষ্য আছে। শ্রীযুক্ত অটববিহারী ঘোষ মহাশয়ের 



৮ম বিশেষ] কার্ধ্য-বিবরণ ৭৩. 

নিকট শুনিয়াছি যে, উপনিষদেরও এক প্রকার শাক্তভাষ্য আছে। ইহা আমার ঠিক মনে 

হয়; €কন না, যে-কোন মতই হউক, প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্য না থাকিলে সে মত প্রচার 

হইতে পারে না। ম্ৃুতরাং শান্ত মতের যে ভাষ্য আছে, ইহা ঠিক। প্রবন্ধ সম্বন্ধে আজ 

কিছু না বলাই ভাল। কেননা, ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে শিষ্ভাবে তীহার নিকট 

একটি বিষয় জানিতে চাহিতেছি। শিব ও বিষুরূপে যেমন ব্রদ্ষের বর্ণনা আছে, তিনি কি 

সেইরূপভাবে বলিবেন, না ব্রহ্মই শক্তিময়, এইভাবে বলিবেন? সর্বাপেক্ষ। ' তাহাকে 

ধন্ঠবাদ দিতেছি এই জন্ট যে, তিনি একটা নূতন মত প্রচার করিতেছেন। 

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তর্করত্ব মহাশয় অসম সাহসের কার্ষ্যে 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ কাধ্যে প্রবৃত্ত হবার ক্ষমতা তাহার আছে। সুতরাং তিনি বাচালতা 
করেছেন, ইহা আমবা কোনমতেই বলতে পারি না। পুর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাৎসার 

তিনি যে সংযোগ দেখিয়েছেন, তাহা আমরা জানতাম না। এজন্য তাকে ধন্যবাদ । 

জন্মাদাস্ত স্তরের তিনি যে অর্থ করেছেন, তা অতি স্ুন্বর। ইহাতে আপত্তির কারণ কিছুই 
নাই। প্রত্যভিজ্ঞা ও শিবাদ্বৈত দর্শন, শাপ্তবাঁদের এই ছুই মত। প্রত্যভিজ্ঞায় তস্ত্রের মন্ত__ 

শক্তিবাদ। শিবাদৈতেও তাই। ব্রহ্ম শক্তিখচিত। তর্করত্ব মহাশয় শক্তিকে শিবের উপরে 

তুলিতে চাহিতেছেন। ইহা! তিনি করিতে পারিলে মস্ত একটা উপকার হুইবে--শিক্ষিত 

সম্প্রদায়ের তন্ত্রের উপর ঘ্বণা দূর হইবে; কারণ শক্তি বলিলেই তন্ত্রের ব্যাপার বুঝায়। 
ইহ] ছাড়া প্রামাণিক কয়েকখান। তন্ত্রেরও তার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভগবানের নিকট 

প্রার্থনা করি, তার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক । 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিস্ভাভূষণ মহাশয় সভাঁপতিৎ্মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলে 

সভার কার্য শেষ হয়। 

২২, 
নখ _ আীগণপতি সরকার শ্ীমন্মথমোহন বস্থ 

সহকারা সম্পাদক। সভাপতি । 

₹৩।২।৩৩ 



নবম বিশেষ অধিবেশন 
. মহারাজ জগদিক্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহুত । 

২র! ফাল্তন ১৩৩২, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬ট|। 

মহামহোপাধ্যায় জ.যুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী_ সভাপতি । 

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিলেন। | 

সভারস্তে শ্রীমতী শান্তিজল দেবী কতৃক শ্রীমতী পরিমল দেবীর রচিত একটি 
শোক-গীতি গীত হইল। | | 

নিম্নলিখিত কবিগণ তাহাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন; 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভৃষণ 

১ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 

* বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ্ 
তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় 'তে হি নে! দিবস! গতাঃ নামক 

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । রি. 

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাছর নিম্নোক্ত গ্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া 
বলিলেন,_“আমি প্রস্তাবটি মাত্র উপস্থিত করিতে পারি, কিন্তু আজ এ বিষয়ে ছ'দশ কথা 

বলিতে পারি না। ছোট ভাই মারা গেলে বড় ভাই এই বলে কাদতে পারে--ওরে সে নেই, 

নেই। জগদিজ্রনাথ যে মহারাজ ছিলেন, তীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠতার জন্য সে কথা ভুলে 

যেতাম। সে আমার ছোট ভাই ছিল, সাহিত্া-চচ্চায় কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করেছি। 

সে আমার অতি প্রিয়তম ভাই ছিল। অমন সোনার টাদ ভাইটাকে কালীঘাটের শ্মশানে দিয়ে 

এই ঝড় ভাই আজ এখা'নে হ! হুতাশ করছে ।» 

প্রস্তাব -১। বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের বরেণা সেবক “মানলী ও মর্মবাণীর” 

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনের সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

সহকারী সভাপতি, লোক-বুগঞ্জন মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের আকম্মিক পরলোক- 

গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গদেশেক যে ক্ষতি হইয়াছে তাহ! সহজে পুরণ হইবার নহে। 

ব্লীয়-সাহিত্য-পরিষং এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া সেই মৃত মহাত্মার জন্য 

গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং মহারাজ বাহাহরের শোকাচ্ছন্ন পরিবারবর্গের নিকট 

আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন ।” 

২। “এই মন্তব্যের প্রতিলিপি মহারাজ বাহাদুরের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক ।” 

এই প্র্রস্তাবের- সমর্থন করিয়! প্রীহুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম এ ব্যারিষ্টার মহাশয় 

বলিলেন যে, তিনি সাহিত্যিক নহেন বলিয়৷ সাহিত্য-পরিষদের এই সভায় কিছু বলিতে 
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সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। স্বর্গীয় মহারাজের সহিত তীঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলিয়! 
কর্তব্যের খাতিরে এই সভায় তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। নাটে|র রাজবংশের সহিত তাহাঁদের 

বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অষ্টাবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস বলিলে নাটোরের ইতিহাস 
বল! হয়। ২** বৎসর ধরিয়। নানাভাবে বাঙ্গালার ইতিহাস নাটোর রাজবংশের সহিত 

জড়িত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন। বক্তা! রামজীবনের কর্মকুশলত। ও নাটোর 

রাজবংশের রাজগণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া! প্রাতঃম্মরণীয়া রাঁণী ভবানী মহোদয়ার 

উল্লেখ করিলেন এবং সাধক রামকৃষ্ণের বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিলেন। নাটোর রাজ-দংসার 

ধর্মের সংসার । ধর্মের বল এই সংসারে যেমন দেখা গিয়াছে, এপ আর কোথাও দেখা 

যায় নাই। মহারাজ জগদিন্ত্রনাথ কলিকাতা! আগিয়া ওয়েলিংটন স্রাটের বাড়ীতে থাকিয়া 

নানাবিধ বিস্াচর্চায় সময়াতিবাহিত করিতেন? তৎপরে নানা দেশছিতকর অনুষ্ঠানের 

সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেন। তাহার সৎলাহম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিলকের 'কেশরীর* 

মামলার সময় ভারতবর্ষ যখন স্তম্তিত ও অজিয়মান হইয়া পড়িল, তখন তিলকের সাহায্য 

করিবার জন্য ধাহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্র বাবু তাহাদের অগ্রণী। মহারাজ 

এই সময় অর্থ দ্বারা তিলককে সাহাঘ্য করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার 

শিক্ষা ও 010515 উচ্চ (শ্রণীর। তিনি বিশেষভাবে বিদ্বান বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। 

তাহার ভিতরে তাহার বংশগত বৈরাগ্যের ভাব সর্ববিষয়েই--কি শিক্ষায়, কি শান্ালোচনায়, 

কি কলা-বিষ্তাচ্চ।ম্ব--পরিস্কুট হইত। তীঁহার কোন বিষয়েই খ্যাতি অর্জন বা নাম কিনিবার 

ইচ্ছা ছিল না। তিনি নীরবে সাহিত্য-সাধনা ও ধর্মম-সাধনা করিতেন.। তাহার ভিতর 

ক্ষাধ্যাত্বিক ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব দুইটি পুনরায় সভাম্থলে পাঠ করিলেন। সকলে 

নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া! তাহা গ্রহণ করিলেন । 

যুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি মহাশয় নিয্বোক্ত তৃতীয় প্রস্তাব 

উপস্থিত করিলেন-__ 

“বলীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের উপযুক্ত 
স্বৃতি-রক্ষার ব্যবস্থী করিবার জন্ত পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতির উপর ভারার্পিত হউক |” 

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবু বলিলেন ,_- স্বর্গীয় মহারাঁজের 

স্বৃতি-বাঁসরে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার ন্থযোগ পাইয়া আমি ধন্ট হইলাম। রাজপাহী 

কলেজে আমি যখন অব্যাপক ছিলাম তখন তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। রাজপাহীতে 

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন হয়; তখন তিনি ইহার অভ্যর্থনা,সমিতির সভাপতি ছিলেন। 

সেই সময় তাঁহার অভিভাষণ শুনিয়! ও তাহার পাগ্ডিত্যের গাভীর্য্য দেখিয়। বুবিয়াছিলাম যে, 

তিনি 'একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাহার পর তাহার সহিত সাক্ষাতে ও 

তাছার প্রবন্ধাদি পড়িয়! চমত্রুত হইয়াছি। রাজসাহীতে দীঘাপতিয়ার রাজাকে যখন 
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বর্ধন কর! হয়, তখন তাহার সুন্দর অভি ভাষণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাহার পর "নুরজাহান 
বাছির হইল। তাহার সংস্কৃত পড়! সার্থক । বিষ্যাঁপাগর ও মাইকেলের মত শব্ব-সংগ্রহে ও 

পদ-বিগ্তানে তাঁহার অদাধারণ ক্ষমতা ছিল। বঙ্গভাষার রচনায় তিনি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন 

করিতেন। সে পদ্ধতি অন্ত কেহ অনুনরণ করিতে পারিবেন কি ন! সন্েহ। তাঁহার লেখাই 

তাহাকে অমর|করিয়! রাখিবে। তিনি বন্ধুপ্রিয় এবং অজাতশক্র ছিলেন | চৌরঙ্গীতে হপ সিং 

কোম্পানীর দোকানে “মানসী” ফার্য্যালয়ে তাহার নেতৃত্বে স্ন্বর সাহিত্যিক বৈঠক বসিত। 

সাহিত্যিকদের ভিতর তাহার কাছে কেহ বড় ছোট ছিল না-সকলকেই তিনি সমান আদরে 

কোল দিতেন। তাঁহাকে আমর মহারাজ বলিয়! দেখিতে পারিভাম না। এমন একজন 

কৃতী সাহ্িতিকের স্মতি-রক্ষা পরিষদ্ মন্দিরে উপযুক্তভাঁবেই হ হয়া উচিত ।” 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ধ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, “স্থচিনাঁৎ 
শ্রীমতাং গেহে ফোগন্রষ্টোভিযায়তে |” প্রজাপতি ব্রহ্মার মানদ-সরোবরের স্ুবর্ণ-নঙ্গিনী 
গীর্বাণ-বাণীর ধ্যানরত বর্ষর্ষি সাধক জানি না কি কারণে, কোন সাধন, বিস্ব উপাস্থত হওয়ায়, 

যোগভষ্ট হইয়া মর্ত্যধামে অবতরণ করিলেন। তাই স্থচিনাং শ্রীমতাং গেছে জম্ম-পরিগ্রহ 

করিয়াও জগদিন্্রনাথ বাণী-সাঁধনায় চিরমগ্ন ছিলেন-_-কাব্য ও সঙ্গীত তাহার প্রাণের চির 

আরাধ্য বন্ত--এই সারস্বত-সেব! লইয়াই অতুল এ্রশ্বর্যের মধ্যে দিনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। 
সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য-সাগরে তিনি সদ| নিমজ্জিত থাঁকিতেন, বঙ্গবাণীও তাহার চির-আরাধ্য!। 

মহারাজ জগদিজ্রনাথ বঙ্গসাহিত্য-ভাগারে যে বহুমুল্য রত্বরাজি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহ! 

বঙ্গভাষাভাধিগণের চিরদিন ম্মরণ গাকিবে। তিনি একাধারে যথার্থই বাণী ও রমার বরপুক্ত 

ছিলেন। তিনি মহিমান্বিত নাটোর-বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এ রাজবংশ খষিবংশ 

বলিতে পারা যায়, কেন ন1, অনেক সাধু ভক্ত ও সাধক এই বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া! দেশের 

প্রতৃত কল্যাণ দাধন করিয়া গিক্াছেন। ভোগ-বিলাসের মধ্যে বাদ করিয়াও মহারাজ জগদিক্ 

নাথ তাহার সাছিত্য-সাধন। অক্ষু্ রাখিয়াছিলেন। তিনি যে যে কাজে হাত দিয়াছিলেন 

তাঁহীতেই সিদ্ধ হইয়া ছিলেন । তাহার সারস্ব ত-সাঁধন। সার্থক । ভাষার উপর তাহার অপাধারণ 

অধিকার ছিল। 'রবীন্দ্র-সংবর্ধনা'র সময় তাহার লেখার ভাষ! বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষাও 

বন্কারময়ী মনে হইয়াছিল। তাহার লেখাই তাহাকে অমর করিয়! রাখিবে। 

ীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র মজুমদীর এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন_-“নাটোর রাজবংশের 

পারিবারিক প্রভাব দেশবিখ্যাত। তাহার! বারেন্দ্র শ্রেণীর সমাজপতি। আমিও সেই শ্রেণীর 

অন্তর্গত । কিন্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বংশের প্রভাব ছাড়াইয়া তাহার প্রতিভার দ্বারা সাহিত্য- 

সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পরিয়াছিলেন। তিনি গণ-তন্ত্রের প্রভাবে নিজের 

ব্যক্তিত্ব ফুটাইয় তুলিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ ছিলেন, তথাপি ধনে মানে পদে 

অন্তান্ত মহারাজ হইতে পৃথক্ ছিলেন। আজকাল মাসিক-সাহিত্য দেশমধ্যে একট! নৃতন 

প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছে, গ্রাচীনেরা তাহ! পছন্দ করেন না। মহারাজ 'মানপী ও মর্মবানীকে 
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ব্লদর্শনের যুগে লইয়া যাইতে চেষ্ট। করিয়ীছিলেন-_ইছাকে 118592105এর ধরণে চালাইবার 

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । অনেক বিশিই সাহিত্যিকের বিশিষ্ট রচনার দ্বারা তাহার পত্রিক। 

সাজাইতেন।”, 

অতঃপর তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল । 
তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন-_-“নাটোর-রাজবংশ বাঙাল ও সংস্কৃত 

শিক্ষার অভিভাবক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাহারা ব্রাঙ্গণদের রীতিমত 

বর্তি দিতেন, বাঙ্গালার কবিগণকে উত্সাহ দিতেন। মহারাজ জগদিজ্জরনাথের ও 

তাঁহার পূর্বপুরুষগণের গুণাবলীর কথা আপনারা অনেক শুনিয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত 

ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারি নাই। পরিষদে «সে তাহার প্রবন্ধ ও মুদঙ্গ বাছ্য শুনেছি। 

পরিষদে অনেক অধিবেশনে সৃভাপতিরূপে তাহাকে দেখেছি । যখনই তাহার শরণাপন্ন হয়েছি, 

তখনই তিনি পরিষদে এসেছেন। তীর প্রবন্ধ ও বক্ততাগুপি এখনও কানে লেগে আছে। 

বর্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনে তাহার মেঘদূতের প্রবন্ধ শুনেছি- কত যত্বে তিনি সে প্রবন্ধ 

পড়েছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-্প্রকাশের জন্ত 

পরিষদে যে বিশেষ মরধধিবেশশন হয়, তাহাতে তিনি যে প্রবন্ধ পড়েছিলেন তাহা মুদঙ্গের 

মৃত কাঁনে বাজছে । একবার আমার মত এই সামান্ত লোককে বলে পাঠালেন যে, তোমার 

বাড়ী ধাব। আমি তখন বিষম বিপদে পড়লাম, কি দিয়ে আমার কুটীর সাঁজাব। কিন্ত 
তিনি এলেন, ২ ঘণ্টা আমার ভাঙ্গা চেয়ারে বসে কত গল্প করলেন। তখন কত যে আনন্দ 

ও আত্ম-গ্রসাদ হল তা বলতে পারি না। চিনি আর্ট থিয়েটারের সভাপতি ছিলেন । 

একদিন থিয়েটারে তিনি আছেন, আমিও আছি; তিনি বললেন, আমাদের দেশে নটগণকে 

উপাধি দেওয়া হয় না কেন? বিলাতে এইব্প উচ্চশ্রেণী অভিনেতাগণকে 91 উপাধি দেওয়! 

হয়, পরে হয়ত তাহারা 1,010 উপাধিও পেতে পারেন। আমি বললাম, উপাধি দেওয়! 
যেতে পারে, কিন্তু লোকে তাহ! গ্রাহ করবে কেন? তিন বললেন, আমরা যদি 

আপনার ন্তায় নেতৃবর্গের অন্থুমোদনে অমুত বাবু ও অপরেশ বাবুর স্তায় কৃতী নটগণকে 

'নটরাজ+, 'নটেশ্বর' প্রভৃতি উপাধি দ্দিই তবে দেশ তাহা গ্রহণ করবে না কেন? তিনি তাহার 

পারিবারিক গৌরব শ্মরণ করে গৌরব অন্থুভব করতেন। তাহার সদাচার ও সৌজন্যে আমি 
মুগ্ধ হয়েছি । তিনি আমার ২* বছরের ছোট ছিলেন। তাঁহার আমোদ আহলাদে ব্যাঘাত 

হবে বলে আমি তত মিশতাম না । আমাদের জাতির উপর ভগবানের কোপ আছে বলে 

তিনি তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আশা করি, তার সুযোগ্য পুত্র পিতৃপদ গ্রহণ করবেন । 

তা'হলে আমরা এই নিদারুণ শোকে কতক পরিমাণে শাস্তি পাব।”, 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভ! ভঙ্গ হইল। 

'স্ীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ শ্রীচুণীলাল বস্ত্র 
.* সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 



দশম বিশেষ অধিবেশন 
৮ই ফাল্গুন ১৩৩২, ২এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, শনিবার অপরাহ্ন ৬ট1। 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী-_ সভাপতি 

আলোচ্য-বিষয় -শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়-লিখিত পক্রঙ্গস্ুজে আাক্কান্র 
স্পল্ভিন্তত্ভ্র” নামক প্রবন্ধ । 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীধৃক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 
সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আঁদন গ্রহণ করিয়া, পণ্ডিত শীযুক্ত 

পঞ্চানন তর্করত্ব মহাঁশয়কে তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য অন্থুরোধ করিলেন। 

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তরকরত্ব মহাশয় “ব্রঙ্গহত্রে সাকার শক্তিতত্ব” নামক তাহার 

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। | 
প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, _-অগ্যকার 

অধিবেশনে সভাপতি হইতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার কিছুই নাই। পুঁজনীয় তর্করত্ব 
মহাশয় এবং শাস্ত্রী মহাশয় উভয়েই আমার গুরুস্থানীর। আমার প্রতি স্বেছবশতঃ তাহারা 

আজ আমাকে সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন। পুজনীয তর্করত্ব মহাশয়ের প্রবন্ধ 

আজ শুনিলাম। প্রবন্ধ শুনিয়া আমার মনে হইল, তিনি যথার্থই আমাদ্িগের আচার্য্য । 

কিন্তু ছুংখের বিষয়, অদ্যকার অধিবেশনের পূর্বে পরিষদের দ্বারদেশে একখানি পত্র 

বিলি হইতে দেখিলাম । এই পত্রে তর্করত্ব মহাশয়ের প্রতি আক্ষেপ, করা হুইয়াছে। 

কেন না, তিনি ব্রহ্ষন্থত্রের নৃতন ব্যাখ্য। করিতেছেন। ইহা! বড়ই ছুঃখের বিষয়। আমাদের 
দেশে যে সকল আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহারা! সকলেই নিজ নিজ মতান্ুসারে 

ব্র্মহ্ত্রের ব্যাখ্য। করিয়। গিয়াছেন এবং এখনও সকল আচার্য্যেরই এইরূপ করিবার অধিকার 

আছে। অনেকেই আচার্ধ্য শঙ্করের মত-বিরুদ্ধ ব্যাখ্য। করিয়াছেন। বিরুদ্ধ মত একেবারেই 

শুনিব না, ইহ! ঠিক নহে । কেন না, স্বতন্ত্র মত সকলেরই থাকিতে পারে । শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব 

প্রভৃতি প্রত্যেক »শ্্রদায়েরই ব্রহ্স্থাত্রের পৃথক্ পৃথক্ ভাষ্য আবশ্তক এবৎ পূর্ববাচার্ধ্যগণ 
অনেকেই তাহ! করিয়া! গিযাছেন। পুজনীয় তর্করত্ব মহাশয় ““জন্নাদ্যস্ত যতঃ” এই স্যত্রের 

যেরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন, পূর্বববস্তী আচাধ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ সেইরূপ ব্যাখ্য। 
কত্িয়াছেন। প্রপিদ্ধি আছে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্রহ্গস্থত্রের উপর কোন ভাষ্য 
ন। থাকায়, এ মত প্রস্থানব্রয়বিরুদ্ধ বলিয়! এক সময় বলদেব বিদ্যাভৃষণের সহিত পঙ্ডিতগণ 

বিচার করিতে অসম্মত হন। বলদেব বিদ্যাভূষণ, ব্রহ্গসথত্রের স্বীপ্ন মতসম্মত ভাষ্যপুস্তক 

বঙ্গদেশে আছে বলিয়! সেই পুস্তক আনিবার জন্ত তাহাদের নিকট হইতে কিছুদিন সময় গ্রহণ 

করেন এব ইত্যবদরে নিজে 'গোবিন্দ-ভাষ্য” নামে বরহ্নত্রের গৌড়ীয় বৈষবমতসন্মত 



১*ম বিশেষ ] কার্য-বিবরণ ৭৯ 

ভাষ্য রচন৷ করিয়া, সেই পণ্ডিতগণকে দেখাইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী আচার্য্যগণের ব্যাখ্যার 

দৌষ না দেখাইলে পরবর্তী আচাধ্যগণের নুতন ব্যাখ্যার অবসর থাকে না। সেই জন্ত তর্করত্ব 
মহাশয়ও পূর্বচাষ্যগণের কিছু কিছু দোষ দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, তাহার ব্যাথা। 
সম্বন্ধে আমাদের এখন কিছু বক্তব্য নাই। তীহার ব্যাখ্যা বিশেষভাবে আমাদের চিন্তা 

করা কর্তব্য । 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভ] ভঙ্গ হয়। 

শঈীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ শ্রীচুণীলাল বস্থ 
সহকারী সম্পাদদক। সভাপতি । 

১২৩৩৩ 

একাদশ বিশেষ অধিবেশন 
১৬ই ফান্তন ১৩৩২১ ২৮এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার অপরাহ্ন ৫ট1। 

মহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রপাদ শান্ধ্রী_-সভাপতি 

আলোচ্য বিষর়-_-বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্বব চিত্রশালাধ্যক্ষ ও ইহার পরম উৎসাহী 

ও হিতৈষী কম্মী মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যাক বিই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করিয়। বলিলেন যে, ষত সংখ্যক সদন্ত উপস্থিত হইলে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য আরস্ত 

হইতে পারে, তত জন সন্ত উপস্থিত ন1 হওয়ায় আজকার বিশেষ অধিবেশন স্থগিত রছিল । 
আগামী শনিবার অপরাস্র ৫টার সময় ইহার পুনরধিবেশন হইবে এবং সংব্াদ-পত্রে ইহার 

বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে। 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ক বিভৃষণ শ্রীচুণীলাল বস্তু 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

১২৩৩৩ । 



স্থগিত একাদশ বিশেষ অধিবেশন 
২২এ ফাল্পন ১৩৩২, ৬ই মার্চ ১৯২৬, শনিবার অপরাহ্ন ৫॥ট1 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-_-মভাপতি। 

ত্বীল্নোচ্যি জিজ্বস্র বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্বব চিত্রশালাধ্যক্ষ ও ইহার 
পরম উৎসাহী ও হিতৈষী কনা মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের পরলোকগমনে 

শোক-গ্রকাশ। ক 
পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করিয়া! বলিলেন যে, আজ আমাদের আর একটী হিতৈষী কর্মী সদস্তের জন্য শোক 

প্রকাশ করিতে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। মনোমোহন বাবু অন্তত্র কাজ করিলেও 
পরিষদের প্রতি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষর্ূপে তিনি 

পরিষদের যে 0৪0510959 প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা ল্মরণীয় জিনিষ । “রমেশ-ভবন' 

তাহার কীন্তি। জীবনের শেষে করপোরেশনের কাজে এত বেশী পরিশ্রম করিয়াছিলেন 

যে, ছুই বৎদর অনবরত ভূগিয়। তিনি পরলোকগমন করিলেন। তাহার এই অল্প বয়সে 
মৃত্যুর জনক আমরা অত্যন্ত মর্মাহত। গত শনিবার তাহার জন্য শোক-প্রকাশের দিন ছিল, 

কিন্ত সেই দিন অল্প সংখ্যক সদস্তের উপস্থিতি হওয়ায় অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছিল । 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাদুর নিষ্লোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,__ 

“বঙগমাতার স্ুসস্তান, ইতিহাস ও প্রত্বতত্বের ভক্তসেবক, বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

অক্লান্ত-কম্মী চিত্রশালাধ্যক্ষ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যাঁয় মহাশয়ের অকালমৃত্ুতে বঙগীয়-সাহিত্য- 

পরিধৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হুইয়! গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাহার 

পরলো ক-গমনে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইল তাহ। সহজে পূরণ হইবার নহে। তাহার 

অতুলনীয় কীন্ডি 'রমেশ-ভবনের' নির্্নাণকার্ধ্য শেষ করিয়া তিনি যে তাহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া 
যাইতে পারিলেন না, ইহাতে পরিষৎ ও বঙ্গদেশ কতদূর মন্দাহত তাহা বলিবার নহে।” 

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিঝ়ু। শ্ীযুক্ত চুণীলাল বাবু বলিলেন--“মনোমোহন বাবুর সহিত 
পরিষদ্দের অনেকেরই বিশেষ জানাশুনা ছিল। তিনি পরিষদের চিত্রশালার সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন । তিনি কিন্প প্রাণপাত অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বার! চিত্রশালার সেব। করিয়াছেন, তাহার 

পরিচয় বিশিষ্ট বিবরগযুক্ত 2৪091988। এই বই যে কত উপকারী তাহা বঙ্গদেশ একদিন 
বুঝিবেই। তাহার অন্ততম প্রধান কীর্তি-_বাঙ্জালী জাতির ইতিহাসে যাহ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
থাকিবে--তাহা! আমাদের “রমেশ ভবন? । রমেশ-তবন যে এত শীষ্ধ প্রস্তুত হইয়াছে" তাহার * 

প্রধান উদ্ভতোক্ত1 তিনি ছিলেন বলিয়া । কি সুন্দর কারুকার্ষের জ্ঞান লইস়। তিনি ধমেশ- 
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ভধনের পরিকল্পনা করিয়া তাহাতে মূর্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহ। আপনারা দেখিলেই ধুঝিতে 
পারিবেন। প্রত্যেক নক্সা, প্রত্যেক ইষ্টকখানিতে তাহার কৃতিত্বের ছাপ বিস্তমান রহিয়াছে । 

তিনি গবর্ণমেণ্টের ও করপোরেশনের ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। সেখানে তিনি প্রশংসার মহিত 

কাজ করিয়া গিয়াছেন। সেই কাজের অবসরকালে তিনি দেশের কাজে কিরূপ আত্- 

নিয়োগ করিয়।ছিলেন, তাহা অন্থকরণীয় ও শিক্ষণীয় । তাহার 017358 2০৫ 1151 7২517781119 

গ্রস্থে সাহার প্রত্বতত্বালোচনার ও তদ্ধিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সকল 
বিস্তার বিষর ছাড়িয়া দিলেও, মানুষ হিপাবে তাহাকে জানিবার আগার অবকাশ হইয়াছিল, 

তাহাতে তাহার চরিত্রের বল ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছি। আমি তাহার পিতৃবন্ধু- 
তাহাকে পুলের স্তায় প্নেহ করিতাম | তাহার মত 510091 লোক খুব কমই দেখিয়ান্ছি, 

তাছার মধ্যে দ্বিত্ব ছিল না। তিনি ম্পষ্টবক্তা, সত্যবাদী ও কাজপাগল লোক ছিলেন। 

তাহাকে হারাইয়। আমরা একটা অমূল্য বত্ব হারাইয়াছি। অভিরিক্ত পরিঅমই তাহার আকাল- 

মৃত্যুর কারণ। সাহিত্য-পরিষৎ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুগণ--সকলেই বিশেষ মর্মাহত 1 

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,_-“আমি এই প্রস্তাব সর্বাস্তঃকরণে 

সমর্থন করি । তিনি যে একজন বড় ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, তাহার জন্ত আমি এ সভা তাহার 

প্রতি শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিতে আসি নাই। তিনি একজন প্ররূত দেশভক্ত ছিলেন । দেশের পূর্ব্ব- 
গৌরব, দেশের সম্পদ--এই সকল উপকরণ দিয়! যে দেশের সেবা কর! ধায়,ইহ। তিনি দেখাই 
গিয়াছেন। প্রাচীনত্বের প্রতি তাহার অনন্তনাধারণ ভক্তি ছিল। দেশের যা-কিছু পুরাতন" 

কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প, তাহার সকলেরই তিনি ভক্ত ছিলেন। তিনি এই চক্ষেই দেশকে উচু করিয়! 
'দেখিতে শিখিয়াছিলেন ও দেখিতে পারিয়াছিলেন। রমেশ-ভবনের- শিল্প ও কারুকার্ধ্য 

তাহার প্রমাণ। এই পরিষদ্ মন্দিরের কোন রূপ নাই বলিলে অত্যুপ্তি হইবে না। তাহারই 

ঠিক পাশে রমেশ-ভবনে দেশের শিল্পের একটা রূপ পাওয়া যাইবে । তিনি রমেশ-ভবনে 

দেশের প্রাচীন আদর্শের ছাপ দিয়া গিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, রমেশ-ভবন 

শেষ করিয়া যাইতে পাঁরিলেন না। রোগ-শয্যায় শুইয়! তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভগবান্ আর 

কিছুদিন বাচিয়ে রাখুন, রমেশ-ভবনের প্রতিষ্ঠ। দেখিয়া যাই।” তীহার এ প্রাণের 
আকাঙ্ষ! ভগবান্ শুনিলেন না। পরিষৎকে ও রমেশ-ভতবনকে তিনি যে কত ভালবা সিতেন, 

তাহা! মনে করলেও হৃদয় আনন্দরসে তরপুর হয়। তীহার উদারতা অপরিসীম ছিল। যতই 

তাহার কথ। মনে হয়, ততই ভক্তিতে তাহার প্রতি মাথা নত হয়।” | 

শ্রীযুক্ত ভূতনাঁথ মুখোপাঁধ্যার মহাশয় বলিলেন,_“মনোমোহন আমার বালাবন্থ ছিলেন। 
আমাদিগকে ছাড়িয়া তিনি আনন্দধামে গমন করিয়াছেন। তাহার চরিত্রের মাধুর্য ও ক্কাকগ- 

পরাযণত। সাধারণ মানুষে হর্দভ। তিনি আজীবন চাকরী করিয়াছেন, উচ্চ বেতন পাইয়াছেন, 

” কন্ধ অর্থের জন্ত কোন-দিনই তাহার আকাঙ্ষা দেখি নাই। তীহান্ প্রাণের জাকাজ্া 'ছিল 

, সবর ঘ্বার1-১ সাধনার বারা দেশের ও তগধানের সেবা! করা। কি করির। কার্য্ের দ্বা়া 

৯১ 
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দেশের সেবা! করিতে হয়, তাহ। ভিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। আমি এই প্রস্তাব অগ্থমে।দন 

করি।' : | পা 

অতঃপর এই প্রস্তাব গৃহীত হয় । 
শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,_“মনোমোহন বাবু পরিষদের অকপট বন্ধু 

ছিলেন-_ধাটি দেশভক্ত ছিলেন। বাঙ্গালীর আদরের এই সাহিত্য-নিকেতনের তিনি যে 
গুধু বন্ধু ছিলেন, তাহা নয়, ইহার অগ্তম প্রধান কর্মীও ছিলেন। মাতৃভাষা ও বা|লার 

জন্য তাহার অকপট দেহ ও অনুরাগ ছিল। তাহার সময় অতি কম হইলেও তিনি সেই অল্প 

সময়ের মধ্যে মাত-ভাষার সেবা করিতেন। তিনি এসিরাটিক পোসাইটার জর্ণালে প্রথমে 
বাঙ্গালীদের শিল্প-রীতি সম্বন্ধে সাহেবদের ভূল ধারণার বিষয় লেখেন। তিনি ভারতীন্স স্বাপত্থ্য- 
রীতি সম্বন্ধে বাঙ্গাল। ভাষার একখানি বই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয়, 

সেখানি পুম্তকাকারে দেখিয়! যাইতে পারিলেন না। “ভারতবর্ষে, মহীশৃরের গ্রবন্ধে ভাবুতীয় 

স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই বই্থানি বাহির হইলে বাঙ্গালার 

একখানি অমূল্য গ্রন্থ হইবে। একট! বিষয় বিশেষ করিঞ্জা বল! দরকার। পরিষদের 
চিত্রশালার 086510506 যখন বাহির হয় তখন দেঞ্চিয়াছি তিনি রাত্রি ১২ হইতে 

১1 পর্য্যন্ত জাগিয়! পরিষদে পরিশ্রম করিয়াছেন। ব্যোমকেশ বাবু ও রামেজ্জ বাবুর পর 

ষনোকোহন বাবু পরিষদের একজন বড় কর্মী ছিলেন”? । এই বলিয়া তিনি নিয়োক্ত দ্বিতীয় 
প্রস্তাব উপস্থিত রুরেন গ্রস্তাব--- 

“বঙ্গীয়-সাহ্িত্য-পরিষৎ পরলোকগত মনোমোহন গঞ্গোপাধায় মহাশয়ের পিতামাতা ও 

অন্তান্ত পরিবারবর্গেয্ সহিত গম্ভীর সমবেদন! প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম প্রস্তাবের একটি 

প্রতিলিপি তাঁহাদের নিকট (প্ররিত হউক। - ২ ক 8 

শ্রীযুক্ত কিবণচন্ত্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়! বলিলেন--“এই প্রস্তাবের সমর্থন 
অনাবস্ক, তথাপি রীতি অনুলারে আমি ইহা সমর্থন করিতেছি । মনৌমোহন বাবু আমার 

বন্ধু বাত্রাতা ছিলেন। তীহার ক্কতিত্ব ও পাণ্ডিত্য বহু-বিস্তৃত। সাহিত্য-পরিষৎ, রমেশ-ভৰন, 

বৌদ্ধ চৈত্য-বিহার, ন্াশনাল কাউন্সিল প্রভৃতি সদহুষ্ঠানে তাহার কৃতিত্ব জাজ্জলামান রহিবে। 

আমরা তাহাকে ছেলেবেল! হইতে জানিতাম, আমাদের পাড়াতেই. তাহার বাড়ী। অনুষ্যত্থের 

কথা বলিতে হইলে অনেক কথ! বজিতে হক্ব । বাল্যকাল হইতেই তিনি ধার্মিক ছিলেন। 

পরমহংসদেবের শিক্ষা! হইতেই স্তাহার অন্তরে ধর্মের বীজ উপ্ত হয়। তাহার সৌন্দর্য্যের উপাসন! 
ও সৌন্দর্যোকস ধারণ! হয় দেই ধর্মভাৰ হইতে। ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিবার বছ পুর্বে ভিনি 
বাঞ্গালাতে “উদ্বোধন, পত্রে প্রবন্ধ লেখেন, আর তাহার শেষ রছনা-“আনক্কের ধার।” গত পৌষ 

অংজান্ভিতে আমাহদয় বাড়ীর উত্তরান্্প-সন্মেলনে তিনি পাঠ করেন। “ততস্ববোধিনী'তে 

ইহা প্রকাশিত হয়। তাহা স্থাপত্য বিছ্যাত্:মধ্যে ও তাহার.সকল কীর্তির মধ্যে.মূল তত্বের». 
দিকে বাক্ষযংছিল বলিয়া তিনি. সফলত! লা করিতে পারিয়াছিলেন। উহার গরথম বলা, 
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রচনা" ও. ইংরাজি পুস্তক 92171 ৬1৬18121705 পুস্তকে র ৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে তীহার হৃদয়ের 

ধর্দভাঁব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছিল। “এস মৃত্যু নামক এক কবিতা 'উদ্বোধন+ পত্রে 
তানি লিখিয়াছিলেন, তখন তাহার বয়প বাইশ বৎসর। এ লেখা খেয়ালের রচনা নছে। 
ভূমানন্দের পিছনে যে ছাঁয়! দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহারই অনুপ্রেরণায় তিনি ইহা লেখেন।” 

এই বলিয়া! তিনি মনোমোহন বাবুর “এস মৃত্যু* নামক কবিতাটি পাঠ করেন ও তৎপরে 

স্বরচিত “মহাঁমন। মনোমৌহন” নামক কবিত| পাঠ করেন। 

শ্রীযুক্ত মন্মমমোহন বন এম এ মহাশয় বলিলেন-_-“মনোমোহনের সহিত আমার বিশেষ 

সম্পর্ক ছিল। দে আমার ছাত্র ছিল, আমাদের স্কটিদ চার্চ” কলেজেই তাহার শিক্ষা হয়। 

তিনি মিউনিনিপালিটিতে চাকরী করিতেন। বলিতে গেলে মিউনিসিপালি্টির মধ্যে তিনিই 

একজন লোকের মত লোক ছিলেন। তাহার স্থানে পুর্ব্বে ধঠারা কাজ করিয়াছেন, তাহার! 

প্রচুর মর্থ উপার্জন করিয়৷ অবদর গ্রহণ করিস্নাছিলেন, আর তিনি নিঃস্ব হয়ে মার! গেলেন। 

তিনি সৌন্ের্যোর উপানক ছিলেন, সৌন্দর্য কি তাহ! তিনি বুবিতেন, স্থন্দরকে দেখিতে 

জানিতেন। ইউরোগীয়গণ উপরের সৌন্দর্যা অর্থাৎ মাংশপেশী ও ত্বকের সৌনর্যয দেখিতে ব্যস্ত, 

আর মামরা ভারতীয়গণ রস-মূর্ত দেখি, মন্দিরের ভিতর কাব্য দেখি, দেবমূর্তিতে কাবা দেখি, 

ভিতরের জিনিষটি আমরা দেখি । মনোমোহন রসমূর্থির সন্ধানে গিগ্লাছিলেন, সন্ধান গেরে 
পাগল হইয়াছিলেন, উপরকার ধনসম্পত্তির বিষয় ভূলেও ভাবিতেন ন1। তিনি স্থুন্দরের সন্ধ!নে 

ছুটিয়াছিলেন। দেশের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়! সেই গ্রাণ উদ্ধারের জন্য--তাহার প্রতিষ্ঠার জষ্ট 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্থপতি-বি্যা সম্বন্ধে এক খানি বই লিখিয়াছিলেন।” অতংপর 
দ্বিতীয় প্রস্তীব গৃহীত হয়। | 

শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদান্-রত্ব এম এ, বি এল মহাশয় নিয়োক্ত তৃতীয় পর্ব 
উপস্থিত করিলেন,__ 

'পরলোকগত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্বতি রক্ষার জন্ত পরিষদের 

কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির উপর ভারার্পিত হউক |” 

তৎপর তিনি বলিলেন,_-“মনোমোহন বাবু সকলেরই শ্রন্ধাভাজন ছিলেন। তাহার সহিত 
গত ৬৭ বছরে আমার ঘনিষ্ঠত! হুইয়াছিল। পরিষৎ নান! উপায়ে তাহার স্নেহের ও যত্বের 

ফলভোগী হইয়াছেন। তাহার স্মৃতি রক্ষা করা পরিষদের নিতান্ত কর্তৃব্য। সাহিত্য-পরিষৎ ও 
জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের জন্ত তিনি মক্লাস্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। অনেক পরিশ্রমী লোক 

দেখিয়াছি, কিন্ত কোন কাজের ভ।র লইয় সমস্ত উপেক্ষা! করিয়! কর্তব্যপালনের জন্ত প্রাণপাত 

পরিশ্রম করিতে তাঁহার মত কদাচ কাহাকেও দেখা যায়। আমরা অতি অল্প দিনের মধ্যে যে 

যাঁদবপুরের জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদদের গৃহনি্মাণ করিতে পারিয়াছি, তাহার প্রধান কৃতিত্ব 
-মনোনোক্ছন বাবুর । তখনও স্বরাজ করপোরেশন হয় নাই, মনোমোহন বাবু সেই সমর 

করপোরেশনের নিকট হইতে ১** বিঘা! জমি সংগ্রহ করিয়া যাঁদবপুরের জাতীক-শিক্ষা-পরিষৎ 
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নিশ্বাণের সমস্ত ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন। রমেশ-ভবন তাহার কার্তিস্তস্ত | যদি তাহার মুর্তি বা 
চিত্র প্রস্তুত করিতে পারি, তবে তাহার উপযুক্ত স্থান এঁ রমেশ-ভবন | 

. শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ছ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করি! 
বলিলেন_-“মনোমোহন বাবুর এত সদ্গুণ ছিল যে, সমস্ত কথ! বলিয্/ শেষ করা যায় না। 

তাহার মত বর্ীও আমরা পাইব কি না সন্দেহ_-তিনি নিজেকে কাজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন 

_কাজে আর তাহাতে তফাৎ দেখিতে পাওয়া যেত না। সমস্ত স্থানেই__পরিষদে, রমেশ- 

ভবনে, যাদবপুরে, চৈত্য-বিহারে--এই একই ভাব দেখিক্াছি। তিনি কন্মযোগী ছিলেন। 

পরিষদে ব্যোমকেশ বাবু বা রামেন্ত্র বাবুর পর এত বড় কল্মা আমর! পাই নাই। ভাল কাজে 

তিনি একট! অপার্থিব প্রেরণ। পাইতেন। অনন্তের ধারার আম্বাদ না পাইলে এরূপ হয় না। 

তাহার স্থৃতি-রক্ষা পরিষদের অবশ্তু-কর্তব্য 1 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন--“'মনোমোহন বাবুর মত কাপড়ে চোপড়ে ব্যবহারে 
কথাবার্তায় এমন সরল প্রকৃতির লোক দেখি নাই। প্রত্ব-ততব বিষয়ে জানলাভের জন্ত 

তিনি অনেক সময় আমার নিকট যাইতেন। তখন এতট। ঘনিষ্টত। হয় নাই, কিন্তু তখনই বুঝিতে 

পারিয়াছি, তাহার ভিতর জ্ঞান-স্পৃহা কত বলবতী। তিনি অতি অল্প বয়সে পরলোকগমন 

করিলেন। তাহার আরবন্ধ কাজ শেষ করিতে পারিলেন না। এ দুঃখ রাখিবার জায়গা 

নাই। তীহার পিতামাতা অতীব শোকগ্রস্ত হইলেন। পরিষদে তাহার স্থৃতি রক্ষিত হইলে 
তাহারা কথঞ্চিং শাস্তি পাইবেন। তাহাদের একটি ছেলে মারা গেল-_-তাহাদিগকে জানান 

হউক যে, জামর! সমস্ত পরিষত তীাহাদ্দের ছেলে ।” অতঃপর তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

শ্ীধুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন ষে, রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠার দিনে তাহার ম্বতি- 

গ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হউক । 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় “মনোমোহন-স্বৃতি” নামক কবিতা পাঠ 

করিলেন। 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভ। ভঙ্গ হইল । 

 শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ক বিভৃষণ শ্রীচুণীলাল বন্ 
_ সহ্কারী.সম্পাদক। সভাপতি । 



দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন 
২২এ ফাল্ুন ১৩৩২, ৬ই মার্চ ১৯২৬, শলিবার, অপরাহ্ণ ৬টা 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী-সভাপতি 

আলোচ্য হিম্বস্ত্ 
পণ্ডিত শ্রীধুক্ত পঞানন তর্করত্ব মহাশয়-লিখিত “শাক্ত চিদচিদ্বাদ” প্রবন্ধ। 
রাত ৭টাঁর সময় স্বর্গায় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক- 

প্রকাশার্থ আহত স্থগিত বিশেষ অধিবেশনের কা্ধ্য সমাপ্ত হইলে পর এই বিশেষ অধিবেশনের 

কার্য আরম্ভ হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রনাদ শান্বী মছাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করিয়৷ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়কে তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার 
জন্য অনুরোধ করিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় তাহার লিখিত "শান্ত 

চিদচিদ্বাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

প্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ শীচুণীলাল বন্থ 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন 
২৩এ ফাস্তন ১৩৩২, ৭ই মার্চ ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ ৫টা 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী-_সভাপতি 

আলোচ্য লিমন বঙ্গীয়-সাহছিত্য-পরিষদের ভূতপুর্ব্ব সভাপতি, বঙ্গভারতীর প্রবীণ 

সেবক, মনম্বী ছিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-গ্রকাশ। 

অন্ততম সহকাতী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রীক এম এ, বি এল 

মহাশয় মভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভৃষণ মহাশয় স্বরচিত কবিতা! পাঠ করিলেন । 
“রায় প্রযুক্ত চুণীলাল বস্থ রদায়নাচার্ধ্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ রি এস, 

বাছাদূর নিয়োক্ত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন । 
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“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূত্তপূর্ব্ব সভাপতি, বঙ্গভাষার আদীবন একনিষ্ঠ সেবক, গণিত 
ও দর্শন-বিজ্ঞানাদি বছ শাস্ত্রে স্থপগ্ডিত, সর্বজনবরেণা, খষিকল্প দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 

পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের যে অপরিসীম ক্ষতি হইল তাহ! 

ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বঙ্গীন্ন-সাহিত্য-পরিষত এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়1 
তাহার জন্ত গভীর মর্শবেদনা ও শোক প্রকাশ করিতেছেন।” 

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চুণীবাবু বলিলেন যে “হার জন্ত আজ আমর! শোক প্রকাশ করিতে 

সমবেত হইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে বেশী বলা অনাবশ্ঠক। তিনি খধিকল্প ব্যক্তি ছিলেন _জ্ঞানে 

ধর্মে চরিত্রে সকগ বিষয়ে তিনি প্রাচীন খধিদের স্তায় ছিলেন । তীহ্াকে অনেকে দেখেন নাই, 

তিনি নির্জনে থাকিতেন। নির্জনে থাকিয়া ধ্যান করিতেন এবং যাহা কিছু করিতেন 

তাহ। নির্ভনে বসিয়াই করিতেন । কাব্যে, ধর্শান্ত্রে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে--সকল বিষয়েই 

তিনি এত কাজ করিয়।ছেন, যাহার জন্য ব্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য তাহার নিকট অপরিশোধ্য 

খণে আবদ্ধ থাকিবে। তাহার জীবন ছিল মধুময়, প্রকৃতি সরল এবং পাণ্ডিত্যে গভীর । 

তিনি প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, তত্ব-বোধিনী প্রভৃতি সাময়িক সাঠিত্যে তাহার পার্ডিত্যের 

নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। গোপনে বসিয্না সাবধানে জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার জগ্ত তিনি 

এঁকান্তিক বন্ধ করিকাছেন। পরিষদের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গাল। রেখ'-বিজ্ঞানে 

(51701078100 %116100) তিনিই প্রথম হস্তক্ষেপ করেন ও এবিষয়ে বু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

তাহার চরিত্র দেবোপম ছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয়, এক বাড়ী হইতে তাহার আত্মীয় 

৩1৪ জন অতি অল্প সময়ের মধ্যে চলিয়! যাওয়ায় বঙ্গতাষা দীন। হইয়া পড়িয়াছে ।৮ 

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং তাঁহার জীবনের 

প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিয়ে প্রবন্ধের সারমর্ম 
দেওয়। হছইল-_ | 

প্রাচ্য ও প্রতীচন্ত দর্শনে মনীষী ছ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রগাঢ় পা্ডিতা ছিল। 
তিনি আদি ব্রাহ্ম-সমাঞ্জের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ব করেন। ১৮৭২ খুষ্টাব্দে তাহার পিত। 

মহর্বি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাঙ্ম-সমাজের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, তিনি এ 

সমাজের আচার্য্য নিযুক্ত হন এবং ইহার জন্ত অনেক উপদেশ ও সঙ্গীত রচনা করেন। 

কিছুদিন যোগ্যতার সহিত “তত্ববোধিনী-পত্রিকা ও “ভারতী, সম্পাদন করেন। ১৩০১ 

বঙ্গাবধের প্রথম ভাগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট-সদন্ত হন। এ বংসর ইখারাও 
পরিষদের বিশিট-সদস্ত হন,__স্তর উইলিয়ম্ হাণ্টার, জন বীম্স্, স্তর মনিয়র উইলিয়ম্স্, স্তর 

জর্জ বার্ড উড, রাজনারারণ বন্থ, কালীপ্রন্ন ঘোষ, নবীনচন্জ্র সেন, চন্দ্রনাথ বনু এবং হেমচজজ 

বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৯৪ হইতে ১৩৯৬ বঙগাব তিনি পরিষদের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৩২৯ 

বঙ্গাঝে বলীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ( কলিকাতায় ) সভাপতি হন। তিনি পরিষদের এই সকল 
শাখা-সমিতির সভা ছিলেন,--( ক) হীরকণজ্ুবিলি উপলক্ষে ভারতে্বী মহোদয়াকে অভিননীন 



জআয়োদশ বিশেষ ] কার্ধ্য-বিবরণ ৮৭ 

প্রদানের সমিতি, (খ) বিশ্ববিগ্যালয়ে বাঙ্গাল! প্রচলন-প্রস্তাব আলোচনা-সমিতি, (গ) বেগুল্ 

সাহেবের অভ্যর্থনা-সমিতি, ( ধঘ) ভাষা-দমিতি, (উ) প্রাচীন শব্ধ-সমিতি, (চ) গ্রস্থ-প্রকাশ- 

সমিতি, (ছ) ভাষা ও ব্যাকরণ-মমিতি, (জ) প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি, ( ঝ» ) শিক্ষা-সমিতি। 

এতদ্যতীত অছ্ৈতবাদ বিষয়ে তিনি যতীন্দ্রনাথ পুরস্কার প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন। সাছিত্য- 

পরিষদে, সাবিত্রী-লাইব্রেরী, চৈতন্ঠ-লাইব্রেরী প্রভৃতি বহু সভায় দর্শন, সাহিত্য ও সমাঞ্জ-তত্ব 

সম্বন্ধে তিনি অনেক চিস্তাপুর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সামগ্লিক পত্রিকায় তিনি ষে সকল প্রবন্ধ 

লিখিয়াছিলেন তাহাদের কতকগুলির নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল, _ 

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা উপসর্গের অর্থবিচার ( ১ম ও ২য় ),ঘরপুরণ, সভাপতির 

অভিভাষণ। 

২। তত্ববোধিনী-পত্রিক1-_মুখ্য ও. গৌণ, সোনায় সোহাগ, নব্যবঙ্গের উৎপত্তি, 

স্থিতি ও গতি। 

৩। বঙ্গদর্শন--নিউটনের ছৃইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নুতন সিদ্ধান্তের ব্বকলন, 

পার সত্যের মালোচন!| (ধারাবাহিক ), বিষ্ভা এবং জ্ঞান, রেখাক্ষর বর্ণমাল| (ধারাবাহিক ), 

রেখাধ্যায়, রেখার জাতিভেদ, ত্রিগুণ রহন্ত, হাঁরামণির অন্বেষণ। 

৪। তারতী-_কাল্ননিক এবং বাস্তবিক ছুই ভাবের ছুই প্রকার লোক, পজিটিভিন্ত্ম্ 
এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম, বেদান্ত-দর্শনের নৃতন প্রকাশ, আণবীকরণ, সমাধি বস্তটাকি? যে 
শাখায় উপবেশন সেই শাখার মুলোচ্ছেদ, সোল! পথ ছাড়িয়া! বীক1 পথে পদার্পণ, কাণ্টের 

দর্শন এবং বেদান্ত-দর্শন ( ধারাবাহিক ১), কাগজের বাক রচনা, গুম্ক আক্রমণ কাবা, প্রকৃতির 

পরিচারক লক্ষণ, আর্ধ্যামি এবং সাহেবিজানা, সাধনের সত্য। 

৫। প্রবাসী--পরাবিষ্ঠা ও অপরাবিদ্ভা, বেদমন্ত্রে দীক্ষিত যবনাচারধ্য (২ বার), 

ভারতগ্রাণা ভারতীর যবনদেশে যবনীবেশ, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আর্ধ্য প্রকৃতির সাম্য হইতে 

বৈষম্যে পরিণতি, ভারত ভারতীর চরণপ্রান্তে আর দ্রই এক ডালি নৈবেগ্ত, এক পুরুষের সহিত 

নেক পুরুষের অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধ, পুরাতন গ্রীসে ভারতের ভারতীর অজ্ঞাতবাস, নিখিল বিজ্ঞান 

শাস্ত্রের গোড়ার শাস্ত্র বেদধ্বনির প্রতিধ্বনি, কাণ্ট য় দর্শনের স্বরূপ বন্ত, কণ্ট ও দাংখ্য, 

কাণ্টীীয় বিজ্ঞান-তব্বের ভিত্তি-মূল, ফাণ্টীয় বিজ্ঞান-তত্বের মুধবসিদ্ধান্ত, গ্রাঁচা ও প্রতীচ্য 
দর্শনের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধন কার্ষ্যের মাঝ পথে সহসা উখিত তর্কবিতর্কের প্রলয় ঝটিকা, 
একটি পুরাতন সংস্কৃত কবিতার বাংলা অনুবাদ, বাংলা ভাষায় প্রাণী-বিজ্ঞানের পুস্তক, 

'নন-কো-অপারেশন পদার্থট! কি? ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীর, মহজ-শোভন ও কণ্কল্িত 

জাতীয়ভাব, গীতা পাঠের ভূমিকা, গীতা পাঠ (ধারাবাহিক ), আদ্গ হিন্দু কি অহিন্দু, বঙ্গীয়, 
সাহ্ত্য-শ্মিলনের দভাগতির অভিভা বণ, ক্ষীণপ্রভ চক্ষুর কাছনি গীত (করিত! )৮ দাশনিক 

সেতুবন্ধন কা্যের ল! ফিরাইয়/ বাকী পুণের উদ্যোগ । 
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তিনি এলবার্ট হলে পরিষদের অধিবেশনে 'একালের দর্শন” বিষয়ে ৩টি বক্তৃতা, সাবিত্রী 

লাইব্রেরীতে “সোনার কাটি ও রূপার কাটি” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীম্দ্রমেবক নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থু নাট্যকলাম্ধাকর মহাশয়- 

লিখিত “খবি-তর্পণ* নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

শ্ীযুক্ত অতুলকৃষ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,- “ন্ব্গীয় দ্বিজেন্্রবাবু দেশে এত 

খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন যে, তাহার বিষয়ে বিস্তৃত বল। অনাবশ্তক-সকলেই তাহার বিষয়ে 

কিছু না কিছু জানেন। তাহার সঙ্গলাভ করিবার স্থুযোগ পাইয়া আমি নিজেকে সৌভাগাবান্ 

মনে করি। তাহার বিনয় ও পাণ্ডিত্যের পরিমাণ হয় না। তাহার অধ্যাত্মবিস্তা সম্বদ্ধে 

লেখ! ধাহার। পড়িয়াছেন, তাহারা তাহার ধর্মের জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়! বিমুগ্ধ হইবেন। 

যোড়ান1কোর ঠাকুরবাড়ী কলিকাঙার ঠাকুরবাড়ী। সে বাড়ীর প্রত্যেকের হৃদয় বিশুদ্ধ। 

রজনীকাস্ত গুণ, রামেন্দ্রবাবু ও ছ্বিজেন্জ্রধাবুর হাসি গ্রাণখোল। হাসি-__এমন সুন্দর হাসি আর 

কোথাও দেখিতে পাইব না। তাহার ব্যবহারে ভিতর-বাহির ছিল না। আমার বলাই দাদার 

সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ত্বাহার নিকট গুনিয়াছি যে, তিনি প্রবন্ধ লিখিয়। 

পরিচান্সিকাকে ডাকিয়া শুনাইতেন, সরকারদের ডাকিয়া শুনাইতেন। ধর্মে তাহার প্রাণ 

ভর্বিয়াছিল। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষকে উন্নত করিতে হইলে ধর্দ্বকে আশ্রয় করিতে 

হইবে। আর আমরা চিস্তাপ্রস্ৃত সামগ্রা শুনিতে পাইব না। আমি ব্যক্জিগততাবে 

মেলামেশ! করিয়! দেখিয়াছি যে, তাহার! ত্রাহ্গধর্মাবলম্বী হইলেও তাহাদের উপাসনার ব্যাপার 
অতি নুন্দর। অনেকে ব্রাক্গধর্ধমের নামে নাসিকাকুঞ্চন করেন, তাহ অন্তায়। আমি 

বিস্তু তাহাদের পূজা করি। আমার্দের সহিত তাহার্দের মতবাদ-পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু 

তাহার! সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন ।” 

শ্ীযুক্ত ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি মহাঁশয় বলিলেন-_“তীহার সঙ্গে আমার 

পাক্ষাৎসন্বন্ধে পরিচয় ছিল না,কিন্তু দুর হইতে তাহার বই ও লেখা পড়িয়া তাহাকে বিশেষ করিয়া 

জানিয়াছি। তাহার চরিত্র, প্রতিভ!, জ্ঞান ও ধর্ম অনন্গসাধারণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ত 

করিয়া! সত্যেন জনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ 

ভারতের ইতিহাসে অতি উচ্চাসন পাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ শিক্ষিত ছিলেন। ধর্ম ও দর্শনে 

তিনি বরেণ্য পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের সমন্বর করিবার জন্ত তিনি যথেষ্ট 
চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাল করিয়৷ পড়িয়া তবে বাঙ্গালায় প্রবন্ধ 
লিখিতেন। অনেকেরই সেই চেষ্টা করা উচিত। তাহার অনেক লেখ! চিরস্থায়ী হইয়া 
থাকিবে। আমি তীহার বয়ঃকননষ্ঠ, তীহার প্রতি আমার সিরাত শ্রদ্ধা জানাইতেছি | 

অতঃপর প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

 সম্ভাপতি মহাশয় বলিলেন-__“দ্বিজেজ্র বাবুর মনীষা বিস্তৃত ও. ব্যাপক-__সংক্ষেপে 

বলিলেও ২৪ দিনে শেষ করাযায় না। তীহার গণিতে অভিমিবেশ, বিজ্ঞানে সঙ্জ্ঞান ও 
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উন্তাঁবনী শক্তির পরিচয় ধাহার! পাইয়াঞ্ছেন, তাহাদের মন্তক তাহার গ্রতি স্বতঃ নত হইয়া 
পড়িবে । বাঙ্গালার রেখাক্ষর-গণিতের তিনি একপ্রকার শ্ৃষ্টিকর্তী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। 
তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক ছিলেন। ভগবানকে বুঝিবার তাহার শক্তি ছিল। তাছার 
সাহিত্যচ্চার বিষয় অগ্ শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুর ফর্দ হইতে আপনার! পাইলেন। মাদব 
চিত্তবৃত্তির ক্কর্তি তীহাতে দেখিয়াছি । তিনি খাধিতুল্য ছিলেন। একবার এলবার্ট-হলে 
পরিষদের এক অধিবেশন হয়--তিনি তখন পরিষদের সভাপতি, আর আমি সম্পাদক। 
তিনি সেই অধিবেশনে “সেকালের দর্শন, বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৩1৪ ঘণ্টা ধরিয়। 
ওঁ প্রবন্ধে পড়েন । অনেকে অধৈর্ধা হইয়া উঠিপা গেলেন । সত্যেন্্র বাবু বলিলেন, দাদা কমল- 
মৌলী কঠিন-মৌলী শুনিতে লোক এতক্ষণ বসিয়! থাকিতে পারিতেছেন না, একটু সংক্ষেপ 
করিলে হয় না? তিনি উত্তর দিলেন যে, কেউ যদ্দি উঠে ধায় তকি করা যাইবে? বলিয়াই 
আবার তিনি পড়িতে লাগিলেন। এমনি তীহাঁর তন্ময়তা। তাহার সভায় ভাবুকততা ও 
চিন্তাশীলতা আর কোথায় দেখিব? তিনি বলিতেন, হিগেল না পড়িলে বেদান্ত বুঝিতে 
পারিতাম ন|।| তীহার মধ্যে ভাবের উন্মাদনা ও জ্ঞানের পিপাসা দেখিবার বিষয়। তিমি 
বিষ কর্ম্ম ভালবাসিতেন না--সংসার হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতেন ! তীহার ন্তায় মহান্ 

আদর্শ আর কি হইবে 1” 
অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিষ্নোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব পাঠ করিলেন। 
দ্বিতীয় প্রস্তাব-__“ঘ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধৎ তাহার 

পুব্রগণ ও পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।” 
তৃতীয় প্রস্তাব__““বঙ্গীক়-সাহিত্য-পরিষদে যাহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতি 

উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতির উপর 

ভারার্পিত হউক ।” 
সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব ছুইটি গ্রহণ করিলেন। 
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর 

সভা! ভঙ্গ হয়। 

শ্রীনগেক্্নাথ সোম কবিভূষণ শ্রীচুণীলাল বস্থু 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

চতুর্দশ বিশেষ অধিবেশন 
২৯এ ফাল্গুন ১৩৩২, ১৩ই মার্চ ১৯২৬, শনিবার, অগ্রারাহ ৬টখ। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী--সভাপতি 
আলোচ্য বিম্বস্স- পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়-লিখিত “ক্রহ্গস্থত্রে মাতৃ- 

ভাব” প্রবন্ধ পাঠ। | 
পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রলাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করির় পণ্ডিত শ্রীযুক্জ পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়কে তাহার লিখিত “ব্রদ্গস্থত্রে মাতৃভাব'” 
নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্ত অনুয্োধ করিলে তিনি তাহার গ্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং 
মধ্যে মধ্যে মৌখিক ব্যাখ্য। হ্বারা! গ্রবন্ধেক্ত বিষয় বুঝাইয়! দিলেন। 

৬২ 
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প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার শান্তর 
এম্ এ মহাশয় বলিলেন__মানবীয় দৃষ্টিতে ব্রঙ্গে পিতৃভাব ও মাতৃভাব উভয়ই আছে। আস্া- 
শক্তিতেও মাতৃভাব নুস্পষ্ট। আস্তাশক্তি যে মহামায়! তাহ! তর্করত্ব মহাশয় দেখাইয়াছেন । তিনি 
মহামায়। ও জগতের গ্রাণ। সৎপদার্থের ভ্রিবিধ ভাব সত্ব, রজ, তম-_হইতেছে, থাকিতেছে, 
যাইতেছে। বস্ততঃ কিন্তু কিছু হয়ও না, যায়ও না; সত্তার প্রকৃত বিনাশ কখন হয় 
না। তবে সত্তা যখন অসত্বারূপে প্রকাশ হয়, তখনই একটি ক্রিয়ার উত্তব হয়--গতি হয়। 
গতি দুই প্রকার--মাগমন ও গমন। ইহাই মায়া_ক্রিয়ার মূলই মায়াশক্তি। সুতরাং 
সর্বত্রই জীবের অস্তিত্ব মা থেকেই আসে। অতএব প্রাণপ্রতিষ্ঠ। হইলেই মাতৃ প্রতিষ্ঠা হয়। 
প্রবন্ধে ইহ! ঠিকই বলা হইয়াছে । ওম্ ও উমা, এতদ্রুভয়ের আক্ষরিক বিশ্লেষণ বোঁধ হয় ঠিক 
হয় নাই। তবে স্ত্রীত্বে আকার হইলে হইতে পারে। পৃজনীয় তর্করত্ব মহাশয়কে এই 
প্রবন্ধের জন্ত আমরা সর্বথা ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

গযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম-এ মহাশয় বলিলেন যে,আমি পর্বের প্রবন্ধ গুলি শুনি নাই। 
দ্গতরাং এ বিষয়ে কোন আলোচন! কর! আমার পক্ষে শোভন হইবে না। তবে প্রবন্ধোক্ত 

্রুতি এবং তাহার ব্যাখ্যা ষে বেশ স্ুসঙ্গত হইয়াছে, তাহাতে কোন মন্দেহ নাই। জগৎ যদি 
ব্রহ্ম হইতে জাত, তাহাতে স্থিত এবং ব্রদ্দেই শেষে লীন হয়, তবে তাহাতে ষে মাতৃ ও পিতৃশক্কি 
যুগপৎ রহিয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে । কেহ কেহ পিতৃশক্তিকে মুখ্য এবং কেহ কেহ মাতৃ- 
শক্তিকে মুখ্য বলিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধ'লেখক মহাশয় মাতৃশক্তিই মুখাভাবে দেখাইয়াছেন । 
পিতা, মাতা ও নিষ্ষল, ব্রদ্মের এই ক্রিবিধ ভাব উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক 
তিনি যে কি--তাহ। বলা শক্ত। ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবান্পারে তাহাকে দেখিয়। থাকেন। 
তবে মাতৃভাবের মত ভাব আদ্র নাই। উপাসনার পক্ষে ইহ! খুবই প্রশস্ত । 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, আঙ্জ চারি সপ্তাহ যাবৎ পুজনীয় তর্করত্ব 
মহাশয়ের প্রবন্ধ আমরা শুনিতেছি। তাহার ব্যাথ্যায় আমাদের মন্ত একটা অভাব দুর 
হইয়াছে । তথাপি ইহার সমালোচনা বড় সহজ মনে হয় না। অস্তকার প্রবন্ধের মাতৃভাব 
বড়ই চমৎকার; ইহাতে উপাপনার পথ খুব সহজ ভাবেই দেখান হইয়াছে এবং ইহা ষে 
বৈদিক মত তাহাও তর্করত্ব মহাশয় দেখাইয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় বলিলেন ধে, তন্ত্রের বেদ-মূলকত। সন্বন্ধে আজকাল একট! 
প্রশ্ন উঠিয়্াছে এবং অস্ত্রের নিন্দাই আমরা সচরাঁচর শুনিতে পাই। কিন্তু পুজনীয় 
তর্করত্ব মহাশয় আজ তীহার প্রবন্ধে তন্ত্রের বেদ-মুলকতা! সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহ। ছাড়। 
উমার উপাসন। বে, ব্রদ্ষোপাসনা, ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু 
প্রীমৎম্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতা পাঠ করিয়। শুনাইলেন এবং প্রবন্ধ-লেখকের গ্রতি 
তাহার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। 

ীুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, পর-্রহ্ম বলিতে আমরা 
জগগ্মাতাকেই বুঝিব, ইহাতে ত কোন বিরোধ দেখি না। ঈশ্বরের মাতৃভাঁব মানেন, হিন্দু 
ছাড়! এমন কোন জাতিই নাই। তিনি ষদি পিতা হন, তৰে মাতা! হইবেন না কেন? তর্করত্ব 
মহাশয় অনেক শাস্ত্র আলোচন! করির়। ব্রচ্মের এই মাতৃভাব দেখাইয়াছেন। মাতৃভাবের উপ!সনা, 
মাডৃভাবের উপাদন। কেন, উপাসনামাত্রই--তন্ত্রের বিষয়। বৈষ্টবের। বলেন, মাতা পিতা 
অপেক্ষ। উচ্চতম ভাব আছে। স্থতরাৎ ্রঙ্গ-সথত্রে যে মাতৃভাব থাকিবে, ইহা সম্পূর্ণই সস্তব। 
তর্ফরত্ব মহাশয় আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়াছেন এ্চিং কেবল আমাদের নহে--জগতের' পক্ষে ' 
ইহ! উপকারের বিষয় হইন়্াছে। এজন তিনি আমাদের অশেষ ধন্তবাদের পাঞ্জ। 
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শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার মহাশয় বলিলেন যে, ম! নাঁম শুনিলেই আনন্দ হয়। সুতরাং 
আনন্দই মা। 

পরিশেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যা শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, 
তর্করত্ব মহাশয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তার পড়াশুনা অত্যন্ত অধিক। সমস্ত পুরাণ তিনি 
ছাপিয়াছেন। জ্যোতিষের প্রধান পুস্তক তিনি তরজমা করেছেন। বৈশেষিক উপস্কারের 
উপর তিনি “পরিস্কার” টাকা করেছেন। সাংখোর উপরেও ঠার “পৃণিমা” টীকা! আছে। 
এখন ব্রন্গ-স্থত্রের উপর ভাষ্য লিখিতেছেন। গীতা উপনিষৎ ও ত্রহ্গ-স্থত্রে্ উপর ভাষ্য 
লিখেছেন । এই প্রবন্ধ তার সংবাদ মাত্র। আমাদের বাঙ্গালা দেশে সবই শাক্ত। 
বৈষ্বদেরও পঞ্চরাত্রতন্ত্র আছে। তান্ত্রর মত ইহাও অসংখ্য । নেপালের রাজেন্ত্রবিক্রম 
যখন জং বাহাদবরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ইংরেজ রাজত্বে আসিয়া রাজ্য হারান; তখন 
তিনি তন্ত্রকল্পদ্রম নামে একখানি বই সংগ্রহ করেন। তার প্রথমেই আছে-দীক্ষা 
তিন রকম-_-বৈদিকী, তাস্ত্রিকী ও মিশ্র। তন্ত্র মনে হয় অথর্ববেদ থেকে বেরিয়েছে। কৌটিপ্য 
বলেন,--“"অথর্বোহপি বেদঃ 1৮ কিন্তু শক্তির উপাসক হলেই তন্ত্র মানতে হবে। জৈনদেরই 
শুধু তত্তরনাই। আবার বেদবিরুদ্ধ তন্তরও ছিল। মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে পঞ্চ আতয্নায় বাহির 
হয়; পরে অধঃমাম়ায়ও হয়। বাঙ্গাপায় ও কাশ্মীরে এখন তন্ত্র আছে। অন্তান্ত দেশে 
প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে । বাঙ্গালা আমর! বৈদিক ধন্ম মানি বলি। কিন্তু দশ সংস্কার আর 
বৃষোতসর্গ ছাড়া আমর! বৈদিক ক্রিয়া মার কিছুই করি না। ম্ুতরাং বেদ আমর! বড় একটা 
মানিয় চলি না । এই জন্ঠযই হলাযুধের একখানি পুথিতে গৌড়ীয় ব্রাঙ্গণদিগকে বেদাধ্যায়নে 
অলদ বল হইয়াছে। আমি ছেলে বেলায় কালীবিলাস-তন্ত্র দেখিয়াছিলাম। তাহাতে 
আদ্যাশক্তির ছেলে হইতেছেন_ব্রঙ্গা, বিষু) ও শিব। বাঙ্গালায় এই মতই প্রবল। বাছা 
হউক, তন্ত্র ও বেদের একটা সমন্বর হওয়া দরকার এবং তর্করত্বই এ বিষয়ে উপযুক্ত লোক। 
তিনি তন্ত্র ও বেদের সমন্বয় চেষ্টা করিতেছেন এবং পরিষতৎকে তাহার স্থান করিয়াছেন, 
এজন্ত তাহাকে বিশেষ ধন্যবাদ | 

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভ1 ভঙ্গ 
হইল । 

|নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি. 

অষ্টম মাসিক অধিবেশন 
৩০এ ফাস্তন ১৩৩২, ১৪ই মার্চ ১৯২৬, রবিবার অপরাহ্ ৬টা। 

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্ছল্লভ--সভাপতি 

আলোচ্য জিজ্স্্-১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাঁধারণ- 
সদন্ঠ নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। শোঁকণপ্রকাশ-- 

, (ক) যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), (খ) মহেক্নারায়ণ চৌধুরী ( নিমতিত) 
এবং (গ) চুণীলাল বন্দোপাধ্যায় ( এড়িয়াদছ ) মহাঁশরগণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ 
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শ্রীযুক্ত রমেশ বন্থ এম এ মহাশয়-লিখিত “বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা”, 
এবং ৭। বিবিধ। 

শ্ীযুক্ত অমূল্যচরণ বিষ্ঠাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ 
মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্জন রায় বিদদ্বল্লভ মহাশর় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 
২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর 

পরিষদের মাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন । 
৩। থ-_-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির প্রদাতৃগণকে 

কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করা হইল । 

৪| নিম্নলিখিত সদস্তগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল এবং সভাস্থ 
সকলে দণ্ডায়মান হই মুত ব্যক্তিগণের শ্বৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন, 

(ক) যোগেক্জনাথ মুখোপাধ্যায় 

(খ) চুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
(গ) মহেজ্রনারায়ণ চৌধুরী 

৫। শ্রীযুক্ত রমেশ বন্থ এম এ মহাশয় “বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের 
কথা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক 
মহাঁশয়কে ধঙ্থবাদ দ্রিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কহিলেন । 

৬। সম্পাদক মহাশয় জাঁনাইলেন যে, নিম্নলিখিত মভাশয়ঘয় 5 জন্তু 
রদ নিষ্োক্তরূপে সাহাধ্য করিয়াছেন । সর্বপম্মতিক্রমে তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া 
হইল। . 

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চীরুচন্দ্র ঘে(ষ-_-১০০২ 

শ্রীযুক্ত অশোককুমার রায় ব্যারিষ্টার. ১০৯২ 

্ ৩ ৮৮২ 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর 
সভ। ভঙ্গ হইল। | 

আীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভৃষণ শ্রীহীরেন্্রনাথ দত 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

ক__ পরিশিষ্ট 
প্রস্ভীনিভ সাধান্সশ-দস্যগণ্ 

১। প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ক নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সমর্থক-_জ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 

সদস্ট-_জীযুক্ত রাজকিশোর রায়, সম্পাদক-_মীরাট-শাখ1-পরিষৎ, মীরাট, ২। শ্রীযুক্ত 
আগ্ততোষ চৌধুরী,সম্পীদক _চট্টগ্রাম-শীথা-পরিষত, চট্ট গ্রাম । ৩। শ্রীযুক্ত হছরিচরণ ঘোষ এম এ, 
১৮১৮ আপার সাকুপ্লাীর রোড। ৪। শ্রীযুক্ত শ্বদেশভৃষণ দাস, ৬ যোগীপাড়া মেন রোড, 
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কলিকাতা । ৫ শ্রীযুক্ত জয়কুষ্ণ মণ্ডল, ২এ গৌড়ীবেড়ে লেন। প্র- শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায়, সম--শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, সদস্ত--+৬। অধ্যাপক শ্রীষুক্ত অমিয়নাথ সেন 
এম এ, ২৮১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন। প্র- শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, সম--এ, সাদস্ত--৭। 
শ্ীধুক্ত দেবেন্দ্রলাল দত্র বি এল, অধ্যাপক কমাশিক়্াল কলেজ, কলিকাতা । প্র--শ্ীযুক্ত মাথন- 
লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম--এ্রী, সদস্ত_-৮। শ্রীযুক বলাইচন্দ্র দান, ৫৫ ব্দরীদাদ টেম্পল্ স্বীট। 
প্র- শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, সম--এী, সদস্ত__৯। শ্রীযুক্ত গোপালমন্ত্র ভট্টাচার্য্য, 
৯৩ আপার সাকুলার রোড এবসু-বিজ্ঞান মন্দির” | প্র শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টা চার্ধা, 
সম--এঁ, সদস্য-_-১* | গ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এলেন্বি রোড, কলিকাতা) ১১। 
শ্ীঘুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যাঁয় এম-এ, অধ্যাপক, হিন্দু একাডেমি, দৌলতপুর । প্রযুক্ত 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, সম-. প্রীন্ক নগেন্্রনাথ সোম কবিভৃষণ, সদদ্য--:২। শ্রীযুক্ত 
সরোজনাণ মুখোপাধ্যায়, পি-২৯ মহিম হালদার স্ত্রী, কালীঘাট, ১৩ শ্রীদৃক্ত প্রফুলরকৃষ্ণ 

মিত্র বি ই, গ্যাপিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, পুরী, ১৪। শ্রীযুক্ত সনতৎকুমার রায়, কটক, ১৫। 
শ্রীযুক্ত সুবেঞেনাগ মুখোপাধ্যায়, সাউথ-গরিয়া, ২৪ পঃ, ১৬ শ্রীযুক্ত ললিতমো হন মুখো- 

পাধ্যায়, ৭২ গড়পার রোড ১৭। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, মূল্লিক কাসিমহাট, চু'চুড়া, হুগলী; 
১৮। শ্রীদক্ত সতীশচন্ত্র মিত্র, ষ্টেশন মাষ্টার, ভুবনেশ্বর, ১৯। শ্রীযুক্ত বৈকুণনাথ রায়, হেল্থ 
অফিগার, ভুবনেশ্বর, ২০! শ্রীযুক্ত অস্থিকঁচরণ ঘোষ, দি-এন রেলওয়ে গ্রাফ কোয়ার্টার, গার্ডেন- 
রীচ, ২১। শ্রীযুক্ত দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, কে; অফ__কুভের লিমিটেড, ৮৪ ক্লাইভ ্্রীটু। 
প্র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম-এ, জদস্ত-_২২। শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ সেন, বিগ্বোদয় 
প্রেস, ১৭ রাধানাগ বস্ত্র লেন, ক।লকাতা। প্র- শ্রীযুক্ত রমেশ বনু এম এ, সম--এ, সদশ্য-_ 

২৩। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ৪১ মুজাপুর স্্ীট, কলিকাতা । 

খ-_পরিশিষ$ 
উপপহাল্পস্রব্রপ প্রাপ্ত পুস্তক্চ 

উপহারদাতা-জ্রীযুক্ত রামাঁনজ কর, উপহ্ৃত পুস্তক--(১) বাঁকুড়া জেলার বিবরণ; 
শ্রীযুক্ত শভ্ৃচন্্র চট্টোপাধ্যায় (২) দার্দানেলিশের কয়েদী) মাননীয় মহারাজাধিরাঁজ 
্ীযুক্ক স্তর বিজয়চন্দ, মহতাঁপ বাহাদ্র (৩) সাধক ৬কমলাকাস্ত ভট্টাচা্য-কৃত শ্ামা-সঙগীত 
(২য় সং)। ৫৪) শ্রীযুক্ত দিদ্ধেশ্বর রায়-__.৫) রোগ-বিজ্ঞান, ৬) ্ত্রতত্ব, (৭) অঞ্জলি; জীযুক্ত 

বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী--(৮) আসাম-প্রগঙ্গ, ২য় খণ্ড; শ্রীযুক্ত রামলাল ঘোষ-_-৯)ভক্ত জগৎ 
চন্দ্র ঘোষ; 068061-10-005155, 1350081 99016091120 0০০4 1960০৮--(১০) [২০১০1 

00 101)110 11050000101 10 1391059] 001 006 5951 [923--24) (১১) 55001909610 

০06 1২101 0171 100010110 11050000101) 10 1320581] 001 076 7681 1923--24, 

(১২) 591901017916 00 079 1২991 00 180110 10500006100 10360821001 005 

7০81 1922--23, (১৩) £00021 86001 00 015 9/০114102 ০01 806 ০০-০0190156159 

5০9০18655 1) 06 17159105007 01 13610581 টি 096 7581 1923---24 ১ শ্রীযুক্ত 

, প্রফুল্লকুমার বন্থ--(১৪) [২0581109 (2. 1209169] 00618. )) 1135 019108851) 0০৮. 

91 109185 0520081 70101108600 3120017-7096) 21050001501 005 90691981081 
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99155 ০1 17018) ০1. [.], 78161) (১৬) 06515970105 7506 ০1 [17018 

17 10924---26, (১৭) /10107081 1২90০910107 210178591981581 ১0৮৪৮ ০1 10018 

(01 05 7621 1923 শ্রীযুক্ত অজিতচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল--(১৮) 7175 2016 01705) 

00911600601) 06 010 11001917 1921001125১ 0১৯) 0৪805109209 ০01 [1,020 12010101001 

201) 006 919051) 0011600100 01 15015591)090%2 910901009105 0 1২815 013 

[1001210 1510025. 

পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন 
৬ই চৈত্র ১৩৩১১ ২০এ মার্চ ১৯২৬, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা। 

মহাঁমহোপাধ্যায় যুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী--সভাপতি 
তালোচ্য বিহ্যয্ মভামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের “বৌদ্বধন্ঃ 

সম্বন্ধে প্রথম বক্ত.তা। 
সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়। মহামঙোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই 

ই মহাশয় “বৌদ্ধধর্ম” সম্বন্ধে তাহার প্রথম বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃত। সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকার প্রকাশিত হইবে। 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভ1 ভঙ্গ হইল । 

শ্ীনগেক্্রনাথ সোম কবিভূষণ শীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

০ পাপ আপ পি 

ষোড়শ বিশেষ অধিবেশন 
১৩ই চৈত্র ১৩৩২, ২৭এ মার্চ ১৯২৬, শনিবার, অপরাহু ৫1*ট1 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী_-সভাপতি। 

আলোচ্য নিজ্রম্র_ 
মহামহোোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শান্্ী মহাশয়ের “বৌদ্ধধর্ম” সম্বন্ধে দ্বিতীয় বন্ধ তা। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করিয়া “বৌদ্ধরা” সম্বন্ধে তীহার দ্বিতীয় বক্তুত। করিলেন। (এই বক্ততা সাহিত্য- 
পবিষৎ-পন্ন্িকায় প্রকীশিত হইবে) 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভ ভঙ্গ হইল। 

্ীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভষণ শীহীরেন্্রনাথ দত্ত 
স্ককারী সম্পাদক। সভাপতি। 
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নবম মানসিক অধিবেশন 
১৪ই চৈত্র ১৩৩২, ২৮এ মাচ্চ ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা। 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাছুর-_ সভাপতি 

আবালোচ্য বিহ্ন্-১। গত অধিবেশনের কার্ষটবিবরণ পাঠ. ২। সাধারণ-সদস্ত 

নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞত৷ জ্ঞাপন, ৪ | ভোটউ-পরীক্ষক নির্বাচন, 

৫। শ্রীযুত্ত ভাঃ বেণীমাধব বভ্তয়। এম এ, ডি লিট্ মহাশক়-পিখিত “থারবেল! এবং অশোক- 
লিপি আলোচনা, এবং ৭। বিবিধ। 

সর্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থু বাহাছর দি আই ই, 

আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশর স্ভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীর পাঠ স্থগিত রহিল । 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত বাক্কিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 

সাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন । 

৩। খ-_-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদশিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাভূগণকে 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। 

৪1 নিম্নলিখিত সদস্তগণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্ধের কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সত্যপদপ্রার্থিগণের 

ভোট পরীক্ষার জন্ত ভোট-পরীক্ষক নির্বাচিত হইলেন-_ 

(ক) শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য । 
(খ) ,, নরেন্দ্রনাথ বনু । 

(গ) », হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ 
ঘে)ট ১, চাকরুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল 

৫| অধ্যাপক শ্রীযুক্ ডাঃ বেণীমাধব বড়য়া এম এ, ডি লিট. মহাশয় তাহার 

খারবেলা ও অশোক-লিপি আলোচনা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশক়কে 

ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল। ০ 

ভ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ শ্রীহীরেক্দ্রনাথ দত্ত 
সহকারী সম্পাক। সভাপতি 



ক- পরিশিষ্ট 
প্রস্ভীলিত জানান দ্ত্য্যগঞ। 

১। প্রস্তাবক-_ শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিদ্যাঁভূষণ, সমর্থক-_শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বস্থ বাহাদুর, 
সদস্য-_ শ্রীযুক্ত মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, ৬ ল্যান্সভাউন রোড । প্র-শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহিত্য- 

শাস্ত্রী, সম -শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য---২। শ্রীযুক্ত ললিতগোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, 

হেড মাষ্টার, মহারাজ কাশিমবাজার পলিটেক্নিক্ ইন্ট্িটিউট্, ১ নন্দলাল বস্থু লেন, 

বাগবাজার, ৩ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বড়,য়! এম এ, পালি শিক্ষক, এ । প্র" শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
পণ্ডিত, সম-_ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, সদসা-_৪। প্রযুক্ত হরিদান শাস্ত্রী 

কাব্য-সাংখ্য-বেদাস্ত তীর্থ, ৪ জগজীবন পুরা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কাশী । প্র- শ্রীযুক্ত 
অমূল্যচরণ বিদ্তাভূষণ, সম-_্রীযুক্ত রায় বতীক্রনাথ চৌধুরী, সঙ্গন্ত, ৫ ।_-শ্রীযুক্ত রমণীমোহন 

বঙ্গ, ১২১ কর্ণওয়ালিস্ সীট । প্র শ্রীযুক্ত নিবাঁরণচন্ত্র রায় এম এ, সম-_রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল 

বন্থ বাহাছুর, সদস্ত, ৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, সায়াম্স কলেজ, কলিকাতা । 

প্র- রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাদুর, সম-শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, 
সদন্ত--৭। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রণব প্রদন্ন সেনগুপ্ত এম্ বি, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট প্রফেলার অফ জিয়োলজি, 

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা । 

খ-_পরিশিষ 
উপহাল্র-স্রবলপ প্রাপ্ড গুত্তক্ক 

উপহার দাতা- শ্রীযুক্ত ডাঃ বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া, উপহৃত পুস্তক--(১) আধ্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ ; 

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র--(২) ব্রহ্মানন্দ প্রশস্তি শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্তাল এম এ--(৩) 

ভারতবর্ষে লিপি-বিস্তার বিকাশ; শ্রীযুক্ত জৈন-শ্বেতান্বরী তেরাপস্থী-সতার সম্পাদক-_(৪) জৈন 
শ্বেতান্বরী তেরাপন্থী সভ1 কে। একাদশ বাষিক রিপোর্ট) 10116 52০15191, 925105017121) 

[05000000--(৫) 40009] 1২910০10107 51010500150 10900500102 19243 

05 11819091, 30%৮ ০01 10019 0610015] 00191126100 131210০1-শ৩৬) 7২০০০£০৩ 01 

05. 0601051081 501৬6) 01 115019) ৬০], 1৬1, 2521 4. 059 5050510606 

31015 013৩ 150921553০1 00৩ ০০-০51561৬০ ১০০1৪৫:০৩, 

গিলতে তে 



বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

দবাত্রিংশ সাংবৎসবিক কাধ্যবিব্রণ 

বর্তমান ১০৩৩ বঙ্গান্দে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষণ্ধ দ্বাত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়! ত্রয়স্ত্রিংশ 
বর্ষে পদার্পণ করিল। সদস্তগণ এ সাধারণের অবগতির জন্ঠ নিয়ে পরিষদের ছ্বাত্রিংশ বর্ষের 

কাধ্যবিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। 
বিশেষ বিশেষ ঘটল] 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে আলোচ্য বংসর নিম্নোক্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনায় স্মরণীয় 

হইয়া থাকিবে | 
(ক) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আকম্মিক পরলোকগমন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 

দত্ত মহাশয়ের এই কয়টি কথ|। বলিলেই পরিষদের সহিত বায় যতীন্দ্রনাথের সন্বদ্ধের 
কথা বলা হইবে )--"্পরিষর্দের শৈশবে যে কয়েকজন ত্যাগী পুরুষ ধাত্রীয়ূপে হৃদয়ের রক্ত 

দিয়া বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎকে পালন ও পোষণ করিয়াছিলেন, রায় যতীন্দ্রনাথ তাহাদের 

অন্ততম। আঁজ সমস্ত বাঙ্গালা দেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং যে একট! বিশিষ্ট গৌরবের 
স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বঙ্গবাণীর সেবকদিগের নিকট তাঁহার যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি 

বিস্তত হইয়াছে, এই কৃতিত্বের এক প্রধান অংশ রায় যতীল্সনাথের প্রাপ্য । তিনি 
পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠা-সদন্য (10101006010) 11)01171)0: ) ছিলেন” তিনি পরিষদের 

ধনাধ্যক্ষরূপে, সম্পাদকরূপে, সহকারী সভাপতিরূপে এবং ইহার ন্যাস-রক্ষকরূপে ও নাঁন। 

ভাঁবে পরিষদের সেবা করিয়। গিয়াছেন, পরিষণ্ড তাহার প্রাণের জিনিষ ছিল। মৃত্যুর 
পুর্বদিন সন্ধ্যায় তিনি যথারীতি পরিষদ মন্দিরে আসিয়া তাহার ইষ্ট চিন্তা করিয়া 

গিয়াছেন। 

(খ) প্রথিতনামা সাহিত্যরথী ৬দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমন। ৬/দ্বিজেন্দর- 

নাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের এক সময়ে সভাপতি ছিলেন। পরিষদের বাঁল্য-জীবনে 

বিপুল ন্েহধারায় তিনি ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। 
(গ) বাঁণী ও কমলার বরপুত্র ৬জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাছুরের অতর্কিতভ।বে পরলোক- 

গমন। মৃত্যুকালে তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি নান! উপায়ে পরিষদের 

স্রো করিস গিয়াছেন। 

(ঘ) এঁতিহীপিক ও স্থাঁপত্য-শিল্পবিশ।রদ ৬মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাঁশয়ের 
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অকালমৃত্যু । বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবাঁকেই যে সকল কর্মী নিজের প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়তর জ্ঞান করিতে পারিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন, আধুনিকগণের মধো স্বর্গীয় মনোঁমোভন বাবু 

তাঁহাদের অন্ততম। যে অল্প কয় বসর তিনি পরিষদের সেবা করিবার অবসর পাইয়া- 

ছিলেন, তাহাঁতেই তিনি ইহার প্রতিষ্ঠ। বুদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। রমেশ-ভখনের নির্মাণ- 

কার্যে ও তাহার পরিকল্পনায় তাহার অধ্যবসায় ও পৌন্দর্য্য-বুদ্ধি চিরল্মরণায় হইয়া 

থাকিবে। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি পরিষৎ-চিত্রশীলার একখানি তালিক! প্রস্তুত করিয়া 

গিয়াছেন। পরিষচিত্রশ।লার অধাক্ষরূপে তাহার চিরস্মরণীয় হইয়! থাঁকিবে। 

(ড) . স্বনামধন্য দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অকাঁল-বিয়োগ। দাঁনকীর দেশবন্ধ 

যখন দেশ সেবার জন্ত সর্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াঁছেন, তখন পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের 

অনুরোধে তীহার অতি আদরের বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির সংগ্রহ পরিষথকে দাঁন করিয়। 

তিনি তাহার দান-ব্রতের উদ্যাপন করেন। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি 

ছিলেন। 

পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে-- 

(ক) গত ১০ই জাষ্ঠ ১৩৩২ তারিখে মহা গান্ধী পরিষদ্ মন্দিরে পদার্পণ করেন । তিনি 

পরিষদের কাঁধ্যাবলীর পরিচয় পাইয়া এবং ইহার বিবিধ সংগ্রহ পরিদর্শন করিয়। বিশেষ 

প্রীতি জ্ঞাপন করেন। পরিষৎ হইতে তীহাঁকে সমগ্র পরিষদ্গ্রন্থাবলী ও পরিষৎপত্রিকা 

উপহার দেওয়া হয়। 
(খ) মহামান্ত বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন মহোদয় পরিষদের সভাপতি মহাঁশমের 

আহ্বানে গত ৯ই চৈত্র পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবন পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। 

তৎপরে গত ১৬ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভীগের সেক্রেটারী মিঃ লিগুসে 
সাহেব এবং গত ১৯এ চৈত্র তারিখে শিক্ষাবিভাগের মহকারী খান বাহাছর আশান্ুললা মহাশয়ও 
পরিষদে আসেন । 

মীননীয় গভর্ণর বাহাদুর পরিষদ্ মন্দির পরিদর্শন করিয়া ষে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহ! 

নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 
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বান্ধব 

আলোচ্য বর্ষে কেহ নৃতন বান্ধব হন নাই। নিয্োক্ত তিনজন বান্ধবই পর্ব হইতে 
আছেন,_-(১) মহারাজ গতর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, (২) মহাঁরাজাধিরাজ স্তর শ্রীযুক্ত 
বিজফটাদ মহতাব বাহার এবং (৩) মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্্রনারায়ণ রায় 

বাহ।ছুর। 
সদস্য 

১৩৩২ বঙ্গাৰের প্রারস্তে পরিষদের সদস্ত-সংখ্যা নিয়োক্ত রূপ ছিল,-- 

(ক) বিশিষ্ট ১০, (খ) আজীবন ৬, (গ) অধ্যাপক ৫, (ঘ) মৌলভী ০, (উ) সহায়ক ২০, (6) 

সাধারণ ২০৭৯ (কলিকাতা ১২৬১, মফস্বল ৮১৮)--মোট ২১২০। | 
(ক) বিশিষ্ট-সদন্ত--আলোচ্য বর্ষে অন্ততম প্রবীণ বিশিষ্ট-সদন্ত মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ 

ঠাকুর মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন।: এই হেতু এই শ্রেণীর সঘন্ত-সংখ্যা ৯ 

হইয়াছে। 
(খ)ট আজীবন-দদস্ত--আলোচ্য বর্ষের শেষে অন্ততম আজীবন-সদন্ত বাজ! সতীপ্রসাদ 

গর্গ বাহাছুর পরলোকগমন করিয়াছেন। এই জন্ত বর্শেষে আজীবন-সদস্ত-সংখ্যা 

৫ হইয়াছে। 

(গ) অধ্যাপক-সদন্তের সংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । এতঘ্যতীত কোন ব্যক্তি (ঘ) 
মৌলভী সদন্ত-পদ ৪ গ্রহণ করেন নাই। 

(উ) সহায়ক-সদন্ত। একজন সহায়ক-সদস্যের স্থিতিকাল্গ পূর্ণ হওয়ায় তিনি পুননির্ববাচিত 

হন্ নাই, এই জন্য এই শ্রেণীর সদদ্য-সংখ্য। ১৯ হইয়াছে। 
(5) সাধারণ-সদন্ত (কলিকাতা)__আলোচ্য বর্ষের আরস্তে কলিকাতাবাসী ১২৬১ জন 

সদন্তের মধ্যে ১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৮ জন মফস্বলে গিয়াছেন, ১০ জন মফম্বল হইতে 

কলিকাতায় আসিয়াছেন। এতদ্যতীত ১১৪ জন নৃতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ধ- 

শেষে কলিকাতাঁবাসী সদস্তের সংখ্য। ১৩৪৯ হইয়াছে। 

সাঁধারণ-সদস্ত (মফস্বল)_-বর্ধারস্তে ৮১৮ জন মফস্বলবাণী সদস্যের মধ্যে ১৪ জনের 

মৃত্যু হইয়াছে, ১৭ জন কলিকাতা আসিয়াছেন, ১৮ জন কলিকাতা হইতে মফণ্খলে গিয়াছেন 

এবং ২২ জন নৃতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। * এই সকল পরিবর্তঘা্দির পর মফম্বলবাসী 
সদস্যের সংখ্যা ৮৩৪ হইয়াছে । 

নিয়ে বর্ষশেষে সকল শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা দেওয়া হইল,-_(ক) বিশিষ্ট-সদদ-_৯, (খ) 

আঁজীবন-সদদ্য-_৫, (গ) অধ্যাপক-নদদ্য ৫, (ঘ। মৌলভী-সদস্য ০» (ড) সহায়ক-সদস্য ১৯, 

এবং (চ) সাধারণ-সদন্ত ২১৮৩ (কলিকাতা ১৩৪৯, মফস্বল ৮৩৪ )। পর্বসমেত ২২২১ জন 

সদস্য বর্ষশেষে ছিলেন। 

এই সহর ও মফস্বশের সদস্তের মধ্যে ৩৯১ জনের নিকট হইতে বহু দিন 
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যাবৎ চাঁদা পাওয়া যাইতেছিল না। পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়াঁও বিশেষ ফল হয় 
নাই। ৩ৎপরে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত উক্ত ৩০১ জন সদন্তের নিকট ব্িগ্লাই 
পোষ্টকার্ড পাঠাইয়৷ স্ন্তপদে থাকিতে তাঁহাদের আপত্তি আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা 
কর! হয়। তাহাদের মধ্যে ১৮৫ জনের নিকট হইতে উত্তর পাঁওয়। গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে 

১৫৭ জন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ২৮ জন কোন কোন সর্ভে সদস্তপদ্দে থাকিতে সম্মতি দান 

করিয়াছেন। ১১৬ জনের নিকট কোনই উত্তর পাওয়া যায় নাই। 

পরলো কগত সদক্খ ও সাহিত্যিকগণ 

আলোচ্য বর্ষে ১ জন বিশিঞ্ট, ১ জন আজীবন ৪ ৩২ জন সাধারণ-সদন্তের মৃত্যু হইয়াছে, 
তাহাদের ন।ম নিয়ে প্রদত্ত হইল। এতদ্যতীত ১৪ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের ও সাহিত্য- 

পরিষদের বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে । এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণের অনেকেই পুর্বে পরিষদের সবস্ত 

ছিলেন। এই সকল দদদ্য ও সাহিত্যিকের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ছুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। 

ইহাদের শোক.সন্তপ্ত পরিবারবর্ণের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা 

হইতেছে। 

বিশিষ্ট-সদত্ত 

১) দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
| আজীবন-সদস্ত 

১। বাঁজ। সতী প্রসাঁদ গর্দ বাহণছুর 
সাধারণ সদণ্ঠ 

১। অমূল্যদেব পাঠক বি-এল্ ( দিনাজপুর ) 

২। কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ( সিমলা ) 

৩। কালীচরণ মিত্র বি এল্ (যশোহর ) 

৪ | কালীপ্রসন্ন ভাছুড়ী ( পাটনা ) 

৫| রায় কুগ্জলাল সিংহ সরম্বতী ( কলিকাতা ) 
৬। ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ ( বর্ধমান) 
ণ। গঙ্গাপ্রনরন ঘোষ বর্মন ( পীচথুপী ) 

৮। গণেশচন্দ্র নন্দী ( রাজসাহী ) 
৯ ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল এম এস ( কলিকাতা! ) 

১০। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (কলিকাতা) 

১১। চুণীলাঙ্স বন্দ্যোপাধ্যায় ( এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা ) 

১২। মহারাজ জগদিন্্রনাথ রাঁয় বাহাছুর (কলিকাতা নাটোর ) , 

১৩। জীবনধন চক্রবর্তী (কলিকাতা ) 



সাঁংবৎসরিক ] 

১৪। 

১৫। 

১৬। 

১৭। 

১৮। 

১৯ । 

২গ | 

২১ । 

২২। 

২৩। 

২৪ । 

২৫। 

২৬৩ । 

২৭ | 

২৮ | 

২৯ । 

৩০। 

৩১। 

৩২। 

১। 

| 

৩। 

৪ । 

৫ । 

৬। 

৭ | 

৮। 

৯ । 

»১৩ | 

৯১৯। 

কার্ধ(-বিবরণ 

জ্যোতিশ্ন্ত্র মিত্র বিএ, এটপি (কলিকাতা) 
নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় ( কলিকাতা ) 

নীলধন মুখোপাধ্যায় (8) 
অধ্যাপক প্যারীমোহন দেববন্মাী বি এসসি (শিবপুর ) 

ডাঃ প্রসন্নকুমার সেন গুপু ( কলিকাতা) 

রাঁয় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাছুর এম এ, বি এল্ ( কলিকাতা ) 

বিনয়কৃষ্ণ বনু ( কলিকাতা ) 

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (কলিকাতা ) 

মহেন্দ্রনাথ রাঁয় এম এ, বি এল, সি আই ই (কপিকাতা) 
মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (নিমতিতা, মুশিদাবাদ ) 

রায় যতীন্দ্রনীথ চৌধুরী শ্রুক% এম এ, বি এল (টাঁকী__কলিকাতা।) 
যে।গীন্দ্রন।থ মুখোপাধ্যায় ( কলিকাতা) 

যোগেশচন্দ্র ঘোষ ( বদ্ধমান ) 

রায় রাধিকাঁমেহন লাহিড়ী বাহাদুর বি এ (কলিকাতা) 
ললিতমোহণ দে (কলিকাতা! ) 

রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহছুর (চকদীঘী--কলিকাতা|) 
সারদা রঞ্জন রাঁয় এম এ (কলিকাতা ) 

স্থরেন্্রনাথ রায় (কপিকাতা) 

সুরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ( কপিকাতা) 

সাহত্যক ও সাহিত্যবন্ধুগণ 

হিরগুযী দেবা 
সরোজকুমারী দেবা 

নুহাসিনী দেবী 

কাজি ইমদাঁছুল হক্ 
গোকুলচন্দ নাঁগ 

দক্ষিণাচরণ সেন 

দিব্যে্দুস্রন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 
যজ্জেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাঁধিকা প্রসাদ গোস্বামী 
শরচচন্্র রায় 

সিদ্ধমোহন মিত্র 
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১২। অধ্যাপক স্ুশীলকুমার মিত্র এম এ 

১৩। স্যর স্রেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৪। স্থরেশচন্দ্র দত্ত এম এস্সি 

সাধারণ অধিবেশন-৮( ক) বার্ষিক 

আলোচ্য বর্ষে ওর! শ্রাবণ একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত মাসিক ও বিশেষ অধি- 

বেশনগুলির কার্ধযবিবরণ গৃহীত হইবার পর একত্রিংশ বাঁধিক কাধ্যবিবরণ পঠিত ও 

গৃহীত হইবার পুরে সদণ্তগণের বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়! হয়। তৎপরে দাত্রিংশ বর্ষের 
আনুমানিক মায় ব্য়বিবরণ বিজ্ঞ।পিত হইলে সাপ(রণ-সদন্ত নির্বাচন হয় । অতঃপর দ্বাত্রিংশ 

বর্ষের কন্ম।ধ্যক্ষ নির্বচন ও কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যনিব্াচন-সংব!দ বিজ্ঞাপিত হয়। 

উপহারন্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকাঁদি প্রদর্শন ও তিনখানি চিত্রের প্রতিষ্ঠ। হয়। 

(খ) মাসিক অধিবেশন 

আলোচ্া বর্ষে ৯টি মাসিক অধিবেশন হয়। কলিকাতায় বর্ষশেষে হিন্দুমুসল- 

মানের দা! হওয়ায় পরিষৎকাধ্যালয় বন্ধ রাঁখিতে হইয়াছিল বলিয়। একটি মানিক অধিবেশন 

স্থগিত রাখা হয়। নিয়ে মাসিক অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল। 

১। প্রথম মাসিক অধিবেশন_-১৭ই জ্যেষ্ঠট। সভাপতি-মহারাঁজকুমার ই্রযুক্ত মহিমা- 
শিরগন চক্রবন্তী বাহাদুর । প্রবন্ধ (ক) “অপ্রকাশিত পদরত্ু।বলী”-_-লেখক +যুকু হরেকৃ 
মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব ; (থ) এ গ্রবন্ধসন্ন্ধে মন্তব্য, লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ। 

২। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন_-৩১এ জ্যেষ্ঠ । সভাপতি--রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধ 
বাহাঁতুর রসাঁয়নাচীর্ধ্য সি আই ই, আই এন ও, এম বি, এফ সি এস। প্রবন্ধ__“বাঙ্গীলাঁর 

লিপিসমস্যা”__লেখক শ্রীযুক্ত কাঁলীকষ্ণ সেন গুপ্ত । 

৩। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন_-২৮এ আযাঁঢ়। সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল 
চৌধুরী ডি এস্ দি( এডিন ১, এফ আর এস ই। গ্রবন্ধ__“দোলযাত্রার উৎপত্তি"_-লেখক রায় 

যুক্ত যৌগেশচন্দ্র রাঁয় বিস্তানিধি বাহাদুর এম এ। 

৪। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন_-২০এ অগ্রহায়ণ। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

হয়প্রসাদ শাস্ত্রী এম ঞ সি আই ই। প্রবন্ধ__পটৈয়দ আলাঁওলের গ্রস্থাবলীর কাঁলনিরয়”__ 
লেখক মৌলভী মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্ এম এ, বি এল। «এ প্রবন্ধ সন্ধে আলোচন1”__ লেখক 
শযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য বি এও ডাক্তার আব্ধ,ল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ । 

৫। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন--২৭এ অগ্রহায়ণ। সতাপতি রায় শুযুক্ত চুণীলাল বন্ধ 
বাহাদুর রসায়নাঁচার্ধ্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ মি এম । প্রবন্ধ-_“অগ্নিমৃত্তি*__ 

লেখক যুক্ত অমুল্যচরণ বিগ্াভূষণ। ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন দ্বার , 

গ্রবন্ধোক্ত বিষয় ব্যাখ্যা কর! হয়। 
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৬। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন--৫ই পৌষ । সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 

শাস্ত্রী এম এ, সিআই ই। প্রবন্ধ_-প্তক্ষশিল্গার বিশ্ববিষ্ালয় ও জীবককুমীরভৃত্য”_-লেখক 

শ্রীযুক্ত হিরণকুমাঁর রাঁয় চৌধুরী বি এ। 
৭। সপ্তম মাসিক অধিবেশন--২৪এ মাঁঘ। সভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ। 

প্রবন্ধ--(ক) “গ্রামা শবধ-সঙ্কলন”-_শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাঁধ্যায় এম এ, ডি লিট এবং 

(খ) “শব্দ-সংগ্রহ”__লেখক মৌলভী রবীউদ্দীন আহমদ | | 

৮। অষ্টম মাসিক অধবিবেশন_-৩০এ ফাল্তন। সভাপতি শ্রীযুক্ত বসম্তরঞন রাঁয় বিশ্বদ্্লভ । 
প্রবন্ধ__“বৌদ্ধ ও টৈব ডাঁকিনী ও যোগিনীদের কথা” লেখক-শ্রীযুক্ত রমেশচন্্র 

বন্থ এম এ। 

৯। নবম মাসিক অধিবেশন-__-১৪ই চৈত্র। সভাপতি রায় শ্রীঘুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাছ্থর 
রসাঁয়নাচার্যধা সিআই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস । প্রধন্ধ__"খাঁরবেলা ও অশোকলিপি 

আলোচনা”। লেখক- শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়া এম এ, ডি লিট,। 

(গ) বিশেষ অণ্ধনেশন 

আঁলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষে|লটি বিশেষ অধিবেশন হয়। তন্মধো একটিতে 

পরিষদের নিয়ম-ভঙ্গ ও সম্পার্দক পরিবর্তনের প্রস্তাব আলোচিত হয, ছুইটিতে সাহিত্যিকগণের 

শ্ৃতিউৎসব হয়, পাঁচটি অধিবেশনে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুগণের পরলোকগমনে 

শোক প্রকাশ করা হয় এবং আটটি অধিবেশনে বিশেষজ্ঞগণের বন্ৃত। ও প্রবন্ধ পঠিত 

হয়। নিয়ে এই সকল বিশেষ অধিবেশনের সংঙ্গষিপ্ত বিবরণ দে ৪য়া গেল। 

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন--১৭ই জোষ্ঠ। সভাপতি মহারাঁজকুমার শীযুক ট্্ী 

নিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহীছ্রর। বিষয়__“রেখাশবা ভিজ্ঞান” বিষয়ে বন্ৃত। - বক্তা শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্র 

নাথ সিংহ এম এস পি এস ( লঞন ), এচ এম এস ওয়ই, এম এস এস (আ।মেগিবা ), এম এস 

এস এস ডি (বালিন)। 
২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন ২৩এ (জাষ্ঠ। সভাপতি যুক্ত হীরেন্দ্রণাথ দত্ত বেদান্ত- 

রত্ব এম এ, বি এল । বিষয়--আঁচার্ধ্য রামেন্সুন্দর ত্রিবেদী স্বৃতিউৎসব। কবিশেখর শ্রীযুক্ত 

নগেন্দ্রনাথ সেম কবিভূষণ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কৃষচন্দ্র অধিকারী মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ 

করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্চন পগ্ডিত মহাশর “পরিষলে রামেন্ত্রসন্দর” নামক প্রবন্ধ পঠ করেন। 

শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমীর মৈত্র এম এ, পিএ ডি, ড।ঃ রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাছুর 
ডিলিট, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাঁছর সি আই হই, আই এস ও, এমবি, এফ সি 
এস, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ নাট্যকলাম্ধাকর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম এ, শ্রীযুক্ত 

,হেমচন্্র, দাশ গুপ্ত এম এ এফ জি এল ও সভাপতি মহাশর মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচন। 

করেন। 
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৩। তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন_-১৫ই আধা । বিষয়__মাইকেল মধুহ্দন দত্তের 
বধিক শ্থৃতিউৎসব। এই দিন প্রাতে কবিবরের সমাধিক্ষেত্রে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন 
বাহাছরের নেতৃত্বে কবির স্বৃতির উদ্দেশে প্রার্থনা হয়। শ্রীমতী স্বর্ণগতা দেবী ও শ্রীযুক্ত 

নগেক্্নাথ সোম মহাশয় তাহাদের কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ 

মরেণো, শ্রীযুক্ত ভূতনীথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় প্রার্থনা 
করেন। 

এই দিন সন্ধ্যায় পরিষদে বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

বেদাস্তরত্র এম এ, বি এল। শ্রীযুক্ত সীতেশরঞ্জন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস 

মহাশয়দ্ব্ মধুস্দন-রচিত 'ও গিরিশচন্দ্ররচিত গীত গাহিয়াছিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল 

বন্থু বাহাছুর রসায়নাচার্ধা, সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এপ, শ্রীযুক্ত মন্মথামাহন 

বন্থ এম এ, শ্রীধুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। শ্রীমতী 

স্বর্ণলত। দ্রেবা, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বন্থু এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্ব স্ব কবিতা 

পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভুষণ মহাশয় “মধুস্থদূনের প্রহসন” এবং অধ্যাপক 

ীযুক্ত অমূল্যচন্ত্র আয়কত এম এ, বি এল মহাঁশয় “মেঘনাদে লঙ্ষণ-চরিত্র“ নামক প্রবন্ধ 

পাঠ করেন। 

৪ | চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন--২৭এ আঁষাঁট। বিষয়_-দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের 

পরলোকগমনে শোক-প্রকাঁশ। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল। 

শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্ৰন পণ্ডিত মহাশয়ের কন্1 কুমারী শতদল দেবী কর্তৃক শ্রীমতী পরিমল দেবীর, 

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্তৃক শ্রীযুক্ত কাঁজি নজরুল ইসলাম মহাশয়ের এবং 
শ্রীযুক্ত গেপীনাথ নন্দী মহাশয় কর্তৃক শ্রবুক্ত বীবেন্দ্রকুষ্ণ ভদ্র মহাশয়'রচিত শোক-সঙ্গীত গীত 

হয়। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বন্ধু, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত 

গণপতি সরকার বিদ্ারত্র, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দোপাধায়, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মুমদার 
ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত যাঁমিনীরঞ্জন সেন গু মহাঁশয়ের কবিতা পঠিত ও বিতরিত হয়। শ্রীযুক্ত 
প্রমথ চৌধুরী এম এ ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত রাঁয় চুণীলাল বন্থ বাঁহাছুর রসাঁয়নাচার্ধ সি আই ই, 
আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম এ, ধি এল, শ্রীযুক্ত 

খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি, এটণি, শ্রীযুক্ত রায় 
কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি (এডিন), এফ আর 
এস ই, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্যাভৃষণ, শ্রীযুক্ত রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রাঁয় মহাশয় ও সভাপতি 
মহাশয় মুত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন। 

৫1 পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন-_১৬ই ভাঁদ। আলোচ্য বিষয়--(ক) বিগত একত্রিংশ 

বাঁধিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল মহাশয়, সম্পাদক 

নির্বাচনের সময় যে সকল নিয়মের ব্যাথ্য! করিয়াছিলেন, তন্বারা পরিষদের নিয়মভঙ্গ হইয়াছে, 
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এই হেতু প্রদর্শন করিয়৷ পরিষদের বর্তমান অবস্থার বিষয়ে সদসাগণের মত লইবার জঙ্ এবং 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্যারত্ব মহাঁশয়কে শ্রীযুক্ত অমুল)ঢরণ বিগ্যাভূষণ মহাশয়ের স্থলে সম্পাদক 

নির্বাচন করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত স্থধীরলাল বন্দোপাধাঁয় এফ অর ই এস ( লগ্ুন) প্রমুখ ২" জন 

সদসোর প্রস্তাব । (খ) শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুদের উক্ত প্রস্তাব অবৈধ ও অন্ঠায় বলির শ্রীযুক্ত ফণীক্দ- 

কৃষ্ণ ঘোষ এম এ, বি এল-প্রমুখ ২৭জন সদসোর ও গে) জীযুক্ত নরেক্জ দেব-প্রমুখ ২১ জন 

সদস্যের প্রন্তাব। সভাপতি শ্রীবুক্ত হরএাসাদ শাস্বী এম এ, সি মাই হ। শ্রীযুক" স্ুরেন্দ্রনাথ 

বন্দোপাধ্ায় এম এ, শ্রযুক্ত গণপতি সরকার 'বগ্ারত্ব, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দশগুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত 

অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন 

ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত হীরেন্রনাখ দত্ত বেদান্তরত্র এম এ, বি এল, শ্রীঘুক্ত মবিনাঁশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 

বি এল, শ্রীযুক্ত কুমারকুষ্ণ খিত্র, যুক্ত রায় যতীল্গ নাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রাখালদ1স 
বন্দোপাধ্যায় এম এ, ই.হুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী 9 যুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাঁশয়গণ এই 

প্রশ্তাবগুলির আলোচনায় যোগদ।ন করেন । অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, “অগ্ঠকাঁর আলোচ্য 

বিষুয়র আলোচনা নিশ্রয়োজন । অতএব চিরকালের জন্ত ইহার আলোচনা স্থগিত রাখা হউক 1 

৬। যষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন ২৬এ অগ্রহায়ণ । সভাপতি_রায় শ্রীযুক্ত চণীলাল বন্ধু 

ব।হাছুর রসাঁয়নচার্য্য সি আই ই, আঁই এস ৪, এম বি, এফ সি এস । বিষয়--“ভারঙের কাঁচ, 

বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত ড।ঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্সি। মাজিক ল্যান্টার্ণের 

সাহাষ্যে চিত্র-প্রদর্শন ঘারা প্রাবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যাত হয়। 

৭। সপ্তম বিশেষ অধিবেশন_-২৪এ মাঘ । সভাপতি শ্রীযুক্ত ধায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
এম এ, বি এল, শ্রীক। আলোচা বিষয়- সার স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশফের পরলোক গমনে 

শোক-প্রকাশ । শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্থ এম এ, 
বি এল, এম এল সি, এটরি, শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন 
নিয়োগী এম এ পি-এচ ডি এবং যুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয়গণ মুত 
মহাঁআ্ার বিষয় আলোচনা করেন। 

৮। অষ্টম বিশেষ অধিবেশন_-১লা ফান্তন। সভাপতি- মহাঁমছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই । বিষয়--ব্রন্মস্যত্রে শ।ক্তবাদ” বিষক়্ে প্রবন্ধ । প্রবন্ধলেখক--- 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব। 

৯। নবম বিশেষ অধিবেশন-__২রা ফান্তন। সভাপতি মহ1মহোঁপাধ)ায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
এম এ, সি আই ই। বিষয় _মহারাঁজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাছরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাঁশ। 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের কন্তা কুমারী শাস্তিজল দেবী, শ্রীমতী পরিমল দেবীর রচিত 

একটি গান করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কৰিভূষণ, শযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, 
্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ ও শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কবিত| পাঠ; 
করেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় “তে হি নো৷ দিবসা গতাঃ” নামক প্রবন্ধ পাঠ 

০ খু 
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করেন। প্রযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাছুর, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র চৌধুরী এম এ, ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত 
ডাঁঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি এচডি, শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত এবং প্রীযুক্ত অবিনাশচন্দে 

মজুমদার এম এ, ৰে এল মহাশয়গণ মুত মহাঁত্মার গুণাবলীর আলে+চন! করেন। 
১*। দশম বিশেষ অধিবেশন -৮ই ফান্ন। সভাপতি-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 

শীল্ী | বিষয়-_পগ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের পব্র্দহজে সাকার শক্তিতত্ব” বিষয়ে 

প্রবন্ধ-পাঠ। 

১১। একাদশ বিশেষ অধিবেশন--২২এ ফাঁন্তন। সভাঁপতি-মহামহোপাধায় গ্রীযুক্ত 

হরপ্রসাদ শাস্ী এম এ, দি আই ই। বিষঘ_মনে/মোঁহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের 

পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, 
এম বি, এফ লি এস, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্নাথ মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত ভূভনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, গ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথমৌহন বন্থু এম এ, ভ্ীযুক্ত হীরেন্- 

নাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব, এম এ, ৰি এল, শ্রীযুক্ত বায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাঁশয়গণ মৃত মহাত্মার 

বিষয়ে আলোচনা করেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সৌম কবিভূষণ মহাশয় কবিতা পাঠ করেন। 
১২। দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন-২২এ ফান্কুন। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

£রগ্রসাদ শাস্বী এম এ, সিআই ই। বিষয় _পঙিত ভীমুক্ত পর্ধানন তর্করত্ব মহাশয় কর্তৃক 
"থাকত চিদচিন্বাদ” বিষয়ে গ্রাবন্ধপাঠ। 

১৩ । ভ্রয়োদন বিশেষ অধিবেশন--২৩এ ফান্ন। সভাপতি- শ্রীযুক্ত রাঁয় যতীল্দ্রনীথ চৌধুরী 
এম এ) বি এল । আলোচ্য বিষর--পরিষদের তৃতপূর্ব সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 

পরলোকগমনে শোক প্রকাশ 1 শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোঁম কবিভূষণ মহাঁশয় কবিত! পাঠ করেন। 

শরীবুক্ত রায় চুনীলাল বনু বাহাছুর দি আই ই, আই এস ও, এমবি, এফ সি এস, যুক্ত 

অমুঙ্যচরণ বিগ্যা ভূষণ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী। এম এ, 
পি.এচ ডি এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় আলোচন।য় যোগদান করেন। 

১৪। চতুর্দশ বিশেষ অধিবেশন__-২৯এ ফাল্তন। সভ।পতি-_মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

হরগ্রসাদ শান্ত্রী এম এ, সি আই ই। বিষয়__পপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চ(নন তর্করত্ব মহাশয় কর্তৃক 

ব্হ্মদত্রে মাতৃভাবঃ বিষয় প্রবন্ধ-পাঠ। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, 

শ্রীযুক কিরণচন্দ্র দত্ত গ্রত্ৃতি মহাশয়গণ এই আলোচনায় যে।গদান করেন। 

১৫। পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন-৬ই চেত্র। সভাপতি-_মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

হরগ্রসাঁদ শান্ত্রী এম এ, সি আই ই। বিষয়__সভ।পতি মহাশয়ের “বৌদ্ধ বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা । 

১৬। যৌড়শ বিশেষ অধিবেশন--১৩ই চৈত্র । সভাপতি মহাঁমহৌপাধ্যায় যুক্ত হর প্রাসাদ 

শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। বিষঙ্-_সভাপতি মহাশয়ের “বৌদ্ধধর্ম সন্ধে দ্বিতীয় বন্তৃতা। 
| | কাধ্যালয় 

আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সদস্তগণ পরিষদের কর্মদাধাক্ষ ছিলেন, 
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সভাপতি _মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই 
সহকারী নভাপতিগণ-_শ্রীধুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্র এম্ এ, বি এল্, এটণি 

” ডাঃ স্তর দেবপ্রসা সর্বাধিক|রী স্থরিরত্ব এম্ এ, বি এল, 

| এল এল ডি, দি আই ই 
রাম ” চুণীলাল বঙ্ বাহাছুর রসায়নীচার্্য সিআই ই, আই এম্ ও, 

এম্ বি, এফ 'সি এল) 

রাঁয় ৬যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্ঠ এম্ এ, বি এল 
মহারাজ এজগদিশ্্রনাথ রায় বাহার 

মহারাজ শ্রীযুক্ত পৌণীশচন্দ্র রায় বাহাছুর 

মহারাজ ৮” রাও ঘে।গীন্দ্রনারাঁয়ণ রায় বাঁহাছুর সি আই ই 

” পঞ্চানন তকরত্ব 

” ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এম্-সি (এডিন), এফ আর এস্ ই 

সম্প।দক-_-অধাঁপক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ 

সহকারী সম্পাদ্দকগণ শীুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত 
”. নলিনীরগ্থন পণ্ডিত 

” চাকচন্দ্র মিত্র এন্ এ, বি এল্ 

কবিশেখর ৮ নগেন্্রনাগ সেম কবিভূষন 

” যতীন্দ্রনীথ দত্ত 
” গণপতি সরকার বিদ্ারত্র 

_ পত্রিকাধ্যক্ষ-_-অবধাপক ভাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহ। এম এ বি এল, পি আর 

এস, পি এচ ডি 

কোধাধাঙ্গ__শ্রীধুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্গু এম্ এ, বি এল, এম্ এস-সি, এটনি 
চিত্রশালাধাঞ্ষ_ শ্রীযুক্ত অদ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটণি 

ছাত্রাধ্যক্ষ _অধা।পক শ্রীধুক্ত ঘারকানাথ মুখোপাধান্ এম্ এস্-সি, 

গ্রন্থ ধ্যক্ষ-_ শ্রীঘুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টেপাধা।য় এম্ এ, এফ দি এস্ (লগ্ন) 

আয়্-ব্যয়-পরীক্ষকগণ-_ শ্রীযুক্ত অন1থন।থ ঘে।ষ |] 
রায় সাহেব ৮ মন্মথনাথ গু 

সহকাঁদী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপর কাধ্যালম্রে কম্মভার অর্পিত 

ছিল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর আ'র-ব্যয়সমিতির ও হিসাব-বিভাগের 

কাঁধ্য অগিত ছিল। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্তারত্ব এবং শ্রীযুক্ত হতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাঁশয়- 
ঘয়ে্ উপর চাঁদা আদারের ভার স্তস্ত ছিল। যুক্ত নলিনীরগুন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর 

ছাপাখানা বিভাগের কার্ধ্যভার দেও ছিল। এতদ্যতীত ভিনি বঙ্গীয়-দাহিত্য সম্দিলল 
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ও স্বৃতি-রক্ষা সংক্রান্ত বন্ছ কা্ধ্য পম্পাদন করিয়।ছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম. কবিভুষণ 
মহাশয়ের উপর শাখা-পরিষৎ ও স্বৃতিরক্ষা বিভাগের কাধ্যভার প্রদত্ত হুইয়াছিল। ইহার 

সকলেই নিজ নিজ ক।/াভ।র সাধ্যমত সম্পাদন করিয়াছেন । 

একত্রিংশ বাধিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর সি আই ই মহাশয় অন্যতম 

সহকারী সভ।পতি নির্বাচিত হইমাঁছিলেন। কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন 

করায় তাহার স্থলে স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাঁদ সর্ধাঁধিকাঁরী মহাশয় অন্তঙুম সহকারী সভাপতি 

নির্বাচিত হন। মহারাঁঞ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহারের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটায় তাহার স্থলে 

সহকারী সভাপতি পদে নদীয়ার মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাঁহাছর নির্বাচিত 

হইয়।ছিলেন। 
পত্রিকাধ্যগষ শ্রীযুক্ত কুমার ড|ঃ নরেন্দ্রনাথ লাঙা মহাশগ্গ বৎসরের মধ্যে চারি সংখ্যা 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 সম্প|দন করির| ব|হির করিয়াছেন। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 

বন্থু মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থ। করিয়াছিলেন । চিত্রশালাধ্যক্ষ 

যুক্ত অদ্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ম-াশয়ের উপর চিত্রশাঁলা পর্ধাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল। 

শ্রীযুক্ত গ্রাবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গরন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ছাত্রায়াক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বারকাঁনাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর ছাত্রসভ্য সংক্রান্ত কার্যতার অর্পিত ছিল। তিনি বিশেষ যত্বে এই 

বিভাগের কাঁধ্য সম্পাদন করিয়াছেন। 
রায় সাহেব আধুক্ত মন্মথন!থ গুপ্ত ও শ্রীঘুক্ত অনাথনাথ ঘেষ আয়-ব্যয়-পরীক্ষকঘবয় 

বিশেষ যত্ব ও পরিশ্রম সহক|রে পরিষদের সকল বিভাগের হিসাব পরীক্ষা করিয়! 

দিগ্মাছেন। কর্মাধাক্ষগণ মকলেই পরিষদের ধন্তবাদের পাত্র । 

ক।য্যানর্ববাহক-সাম।ত 

নিক্ললিৰিত সদস্তগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্্য-নির্বাহক"সমিতির সভ্য ছিলেন-_ 
১। পরিষদের সাধারণ সদন্তগণ কর্তৃক নিব্বাচিত-_ 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিটু? শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্্ে/ 

পাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; শ্রীযুক্ত রাখালদ|স বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

খগেন্্রনাথ মিত্র এম এ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্্যোপাধ্যায় এম এ বি এল; 
শ্রীযুক্ত অমলচন্ত্র হোম ? শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘে।ষ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বললভ ; 

ডাঁঃ যুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি ) শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ ; 

ডাঃ আবাল গফুর সিদ্দিকী অন্ুসন্ধান-বিশারদ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থু এম্ এ) 

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব) মৌলভী মুহম্মদ শহীচুল্লাহ, এম এ, 
বি এল; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি এল; রায় শ্রীযুক্ত যতীজ্রমোহন সিংহ 
ধাহাহ্র বি এ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতব্বনিধি এম্ এ) মৌলভী 
মোজাম্মেল হকৃ কাব্যকণ্ঠ; অধ্যাপক শ্রযুক নিবাঁরণচন্দ্র রায় এম এ। 
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২। শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্বাচিত-_হীযুক্ত স্থরেন্ত্ন্দ্র রাঁয় চৌধুরী; অধ্যাপক 
প্রযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ) শ্রীযুক্ত ললিতমো।হন মুখোপাধ্যায় ; শযুক্ত ললিত- 

কুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্; ৬ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্। শ্রযুক্ত যতীন্দ্রমোহন 
বাগচী বিএ) শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে। 

বখসরের মধ্যে ক্ষীরোদবিহারী চট্টরোপাধাঁয় মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তিতে শ্রীযুক্ত 
নলিনীন।থ দে মহ।শয় তাহার স্থলে কাধ্যনির্বাহক সমিতির শাখ|-পরিষদের অন্ততম 

গ্রতিনিধিসভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

আলোচ্য বর্ষে কাঁধ্যনিব্বাহকসমিতির ১০টি সাধারণ ও ছুইটি বিশেষ অধিবেশন 

হয় এবং একবার বিজ্ঞাপনী (সাকু'লার ) পত্র পাঠাইয়৷ সভ্যগণের মত লইয়! কাঁধ্য করা হয়। এই 

সকল অধিবেশনে নিয়লিখিত উল্লেখযোগ্য মন্তব্যগুলি গৃহীত হইয়াঁছে। 
(ক) এই সকল শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে --. 

১। খণ পরিশোধের জন্ত শাখা-সমিতি, ২। মাইকেল মধুস্দন স্মৃতি উৎসবের বিষয়- 

নির্ধীরণসমিতি, ৩। গুকুদাস চট্টোপাধ্যায় স্বৃতিভাগারের অর্থে প্রকাশ্ত চিত্র-নির্বাচন 

সমিতি, ৪। নিয়মাবলী পরিবর্তন প্রস্তাব আলোঁচনা-সমিতি । 

(খ. বীরভূমে বঙীর-স হিত্য-সম্মিলনে, নৈহাটীতে বঙ্ধিম-সী হিত্য-সশ্মিলনে, বুন্দাবনে হিন্দী 
সাহিত্য-সম্মিলনে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। 

(গ) টাদ। আদায়ের জন্ত ২৫২ বেতনে অহ্থায়িভাবে তিন ম!সের জন্ঠ লোক নিয়োগের, 

পুথিশালার পুথি ঝাঁড়িবার জন্ত অস্থায়িভাবে ৬ মাসের জন্য ১৫৯ মসিক বেতনে লোক 
িয়োগের, পুশ্প্াপ্য পুস্তকে তাঁলিক। লিখিবাঁর জন্য ২ মাসের জন্য ৫. মাসিক বেতনে লোক 

নিয়োগের এবং €বজ্ঞানিক-পরিভাষার পাঁওুপিপি লিখিৰার জন্য ১০*২ টাকায় ৩।৪ মাসের জন্য 

লোক নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

(ঘ) পরিষদের দেনা মিটাইবার জন্য পরিষদের সাধারণ তহবিলে টাকা ন! 

থাকায় দুই দফায় সদস্তগণের নিকট ১৪২২২ টাঁকা হাওলাত গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে। 
 (ড) শুযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমীর মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত “রসায়ন, গ্রন্থ পরিষৎ কৃ প্রকাশের 

প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 

(9) পরিষৎ্পত্রিকীয় প্রকাঁশিত ও অপ্রকাশিত প্রার্দেশিক শব্দ-সংগ্রহ শ্রীযুক্ত বসন্ত- 

রঞ্জন রায় বিদ্বদল্লভ ও শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিদ্ভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনে সাহিত্য-পরিষৎ- 

পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যারূপে প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 
(ছ) শ্রযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাঁশয়-রচিত “মাথুর কথা” পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশের প্রস্তাব 

»গৃভীত হইয়াছে। 
(জ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা৷ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
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মহাশয়ের সম্পাদ্কতাঁয় কাীরাম দ+সের মহাভারতের আদিপর্ব প্রকাশ করা হইবে 
স্থির হইয়াছে। 

(ঝ) একটি আলোকচিত্রআধার (মাজিক্ ল্ান্টার্ণ) খরিদের প্রন্তাৰ গৃহীত 
হইয়াছে। 

(ঞ) পাণিহাটীতে গৌরাঙ্গদেবের স্মরণ-মহোৎসবে প্রদর্শনের জন্য পরিষদের পুথিশাল৷ 

হইতে প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মসন্বন্ধীয় পুথি প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

(উ) পরিষদের পুথিশালার ঘরের সংস্কার আবগক হওয়ায় পুথিশ।লা রমেশ-ভবনে স্থানাস্তরিত 

করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 
সাহত্য-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞ।ন-খ।ধ| সামি 

অধধিবেশন-সংখ)। 

সাহিত্য-শাখ!--২, ইতিহাস-শাখা ৩, দর্শনশাথা-*. বিজ্ঞানশখা-২। 
নির্বাচিত প্রবন্ধ 

. ৯ সাহিত্য শাখা (ক) সৈরদ আলাওলের গ্রন্থবলীর ইহানিরিপ্ারা মৌলবা 

মুহম্মদ শহীহল্লাহ এম এ, বি 'এল্। | 

(খ) এ প্রবন্ধ আলোচন৷ _ডাক্তার 'আব্দল গফুর সি্দকী। 

(গ) এ প্রবন্ধ আলোচন! _এিযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্ট/চাধ্য বি এ। 
(ঘ) বীরভূমে প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ- শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র। 
(ও) শর্দ-সংগ্রহ__মৌলভী রবীউদ্দীন আহমদ্। 

(5) বৌদ্ধ ও শৈব ডাঁকিনী ও যৌগিনীদিগের কথ|-_শ্রীযুক্ত রমেশ বন্থ এম্ এ। 
(ছ) বাঙ্গালার লিপি-সমস্তা-_ইযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন গণ 
এতঘ্যতীত স্থির হইয়াছে যে, এ পর্য্স্ত পরিষৎ-পাত্রিকায় যে সমস্ত প্রাদেশিক শব্ব- 

সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যেগুলি অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়। আছে, তাহ! শ্রীযুক্ত 

বসন্তরঞ্জন বাদ দ্বিন্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতীয় সাঁহিত্য-পরিষৎ. 

পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যারূপে প্রকাশ কর! হইবে। 

২। ইতিহাদ-শাখা--(ক) তক্ষশিলার বিশ্ববিষ্ভালয় ও জীবককুমারভৃত্য__গ্ীযক্ত হিরণ- 

কুমার রায় চৌধুরী বি এ। 
(খ) আমাদের ইতিহাস__মহীমহোপা ধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রপাদ শাস্ত্রী এম এ, দি আই ই। 

(গ) অশ্িমুর্তি-_ শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিষ্তা ভূষণ । 
(ঘে) খারবেলা ও অশোকলিপি আলোচনা-_শ্রীধুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়,স্তা এম এ, ভি লিট। 

(ড) প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল _শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত এম এ। 
এই শাখার প্রথয় প্রবন্ধ কেবল প।ঠের জন্য এবং অবশিষ্টগুলি পাঠের ও পত্রিকায় গ্রকা শের, 

জন্য নির্বাচিত হইয়াছে। 



লাংবহরিক | কার্ধ্য-বিবরণ ১৫ 
এতদ্বাতীত মহামহোপাধ্যায় শীযুক হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় “বৌদ্বধর্থ বিষয়ে 

বক্তৃতা করেন। 

৩। দর্শন-শাখা--এই শাখায় কোন প্রবন্ধ আলোচনার জন্য পাওয়া যাঁয় নাই এবং কোন 
অধিবেধনেও হয় নাই। তবে দর্শন বিষয়ে নিয়োক্ত চািটি বক্তৃতা হয় 

(ক) ব্রহ্মহত্রে শাক্তবাদ-_পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্র। 
(খ) ব্রহ্গহৃত্রে সাকার শক্তিতত্ব- এ এ 

(গ শাক্ত চিদচিদ্বাদ-_ এ এ 

(ঘ) ব্রহ্ন্থত্রে ম।তৃভাব-_ এ এ. 

৪1 বিজ্ঞীন-শীখা--ভারতের কাচ'-শ্রীযুক্ত ভাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্-সি। 

এতগ্বাতীত এই শাখা কর্তৃক স্থির হুইয়াছে যে, শ্রণুক্ত ব্রজেন্ত্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়- 
রচিত “রসায়ন গ্রন্থ পরিধদ্গরস্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার 

সেন মহাশয় গ্রস্থর পাওুলিপি আবগ্তকমত সম্পাদন করিয়া! দিবেন। 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পওুলিপি প্রস্তুত করিবার জন্ত ৩০৬ বেতনে তিন মাসের জন্ত 

একজন লেখক নিধৃক্ত কর! হইয়াছে । শরযুক্ত ডাঃ হেমেম্দ্রক্মার সেন মহাশয়ের তত্বাবধানে 

পাওুলিপি প্রস্তত হইতেছে। শ্রযুণ্ত হেমেন্দ্র বাবুর নিকট এই অন্ত পরিষৎ কৃতজ্ঞত। ও 

ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। 
উক্ত চারি শাখার সতাঁপতি ও আহ্বানকারিগণের নাম-- 
সাহিত্য-শীখার সভাপতি-- শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

ইতিহাস * ” » রাঁখ।লদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। 

বিজ্ঞান ৮ * » হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ পি এস। 

দর্শনশাখার কোন অধিবেশন হয় নাই বলিয়া ইহার সভাপতি ও অন্তান্ত সভ্য 

নির্বাচন হয় নাই। 

সাহিত্য-শাখার আহ্ব।নক।'রী-_শ্রীধুক্ত নরেন্দ্র দেব। 
ইতিহাস * ৮ ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ভি ল্টু। 

দর্শন রর রর * হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ। 

বিজ্ঞান ” » প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ লি এস (লণ্ডন)। 

এই সকল শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 
জ্যোতিয-শাখ! 

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার একটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই শাখা কণ্তুক এই 

মর্মে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে যে, ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত 

হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ 

একেক্নাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এমসি ও শুযুক্ত গণপতি দরকার বিস্তার মহাশয় 
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যে সকল পুস্তক জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইয়প 
কতকগুলি পুস্তকের তালিকা! প্রস্তুত করিয়াছেন । এই সকল পুস্তক মূল্য দিয় খরিদ করিতে 

হইলে অন্ততঃ ২০০*২ টাকার প্রয়োজন | পরিষদের অর্থ-সামর্থা এপ নহে, যাহাতে এক সঙ্গে 

এত টাকার পুস্তক খরিদ করিতে পার! যায় । এই জন্ত কার্ধানির্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন 

যে, যহুদূর সম্ভৰ, এ সকল পুস্তকের প্রণেতা, সম্পাদক ব৷ প্রকাশকগণের নিকট হইতে ভিক্ষাদ্ধারা 

পুস্তক সংগ্রহ কর! হউক। এতঘ্বাতীত গ্রন্থাগরের জন্ত অন্তান্ত পুস্তক খরিদ করিবার সময় 

কিছু টাকার পুস্তক ক্রয় কর| হুইবে, তাহাও স্থির হইয়াছে । আমেরিকার ড০9151772000এর 

[5৮01 01১5০৮96015 হইতে ব০06100] 411001)60 ও 13191817615 পাওয়া যাঁইতেছে। 

পরিষৎ এ সোপাইটার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এইরূপ অন্যান্য জ্যেতিষিক প্রতিষ্ঠানকে 
ও জ্রোতিষণ্রস্থকারগণকে পরিষদের জনা জ্যোতিষশাস্্ব সম্বপ্পীয় পুস্তক দান করিবার 

জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যাইতেছে । 

আলোচা বর্ষে স্থির হইয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ ও অধ্যাপক 

জীঘুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এম এ মহাশয় পরিষদে জোতিষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। 

নানা কারণে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। শ্রীযুক্ত শরৎচন্জ্র ঘোষ বি এ মহাশয় 

এই মমিতির সভ্য নিব্বাচিত হইয়াছেন । 

্রীযুক্ত গণপতি সরকার রিগ্ভারত্ব মহাশয় জ্যোতিষ সমিতির আহ্বানকাঁরী। এ শাখার 
উন্নতির জন্য তিনি যে ঘত্ব ও পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাহার নিকট বিশেষ 
কূতজ্ঞ। 

চিকিৎসা সমিতি 

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার কোনই কাজ হয় নাই। 
গ্রন্থাগার 

আলোচ্য বর্ষের জন্য শ্রীষুক্ত প্রবে!ধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, এফ.সি-এস্ ( লগুন ) মহাশয় 
রস্থাধ্যক্ষ নিব্বরচিত হছন। কাধ্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত ১৩ জন সন্ত পুস্ত- 
কাঁলয় সমিতির সভ্য ছিলেন। [ সভ্যগণের নামের তালিকা! পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ] 

অন্যানা বৎসরের ন্যায় বর্তমান বর্ষে৪ কলিকাতা করপোরেশন পরিষদগ্রস্থাগারের 

উন্নতিকল্পলে পুম্তক-পত্রিকাঁদি' ক্রয় করিবার জন্য ৬৫০২ সাড়ে ছয় শত টাক! সাহায্য 

করিয়াছেন। করপোরেশন হইতে প্রাপ্ত অর্থে অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তক পুস্তকাঁলয়- 

সমিতির অন্ুমৌদনে যথাসময়ে খরিদ কর! হইয়াছে । বাধিক অর্থসাহায্ের পরিমাণ 

বুদ্ধির জন্য করপোরেশনের স্থুযোগা মেয়র ও এডুকশন-সেক্রেটারী মহোঁদয়কে সনির্বন্ধ 
অন্থুরোধ করিতেছি। আগামী বর্ষ হইতে যাহাতে অন্ততঃ বার্ষিক ১০০৯২ হাঁজার টাকা 

সাহা পাঁওয়! যায়, তাহার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। পরিষদের কাধ্যনির্ববাহক- 
সমিতি কলিকাত। করপোরেশনের কাউন্সিঙগারগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। 



ংবংসরিক ] কার্যা-বিবরণ ১৭ 

ওয়ার্ড কাঁউদ্সিলার ডাঃ শ্রীযুক্ত সুর্ধীরকুমার বস্থু এম্বি মহাশয় করপোরোশনের 

সর্তানুসারে পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য আছেন । 

আলোচ্য বর্ষের শেষে গ্রন্থাগারে সর্বধসমেত পুস্তক-সংখা। ১৮৪১৭, তন্মধ্যে বাঙ্গাল। 

৯৭৫০, ইংরাজী ৬৬৫৬ এবং সাময়িক পত্র ২০১১খানি। আনোচা-বর্ষে সংগৃহীত বাঙ্গাল৷ 

পুস্তকের মধ্যে ২৩০ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৪১ খানি উপন্ৃত। ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে 
৬১ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৩৭ খানি উপহার পাঁওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে সর্বমমেত 

৫৬৯ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে । 
এতদ্বাতীত বিগ্ভাসাগর গ্রন্থাগারে ৩৫৪৬ এবং রমেশচজ্্র দত গ্রন্থাগারে ৭৩২ 

খানি এবং সতোন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ২২৬০ খানি মোট ৬৫৩৮ খানি পুস্তক সংগৃহীত 

হইয়াছে । 

পরিষঙ্গের সন্ত ব্যতীত অনেক গ্রন্থকার এবং প্রকাশকগণ তাহাদের রচিত বা 

প্রকাশিত গ্রন্থ গ্রন্থাগারে উপহার দিয়া পুস্তক-সংগ্রহ-কার্যে সহায়তা করিয়াছেন । 

তাহাদিগকে বিশেষভাবে ধনাবাদ দেওয়া যাইতেছে পরিষদের হিতৈষী সদন্ত শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ 

বন্থ বিএ, সলিসিটার, শ্রীমুক্ত ভৃধরচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়, মেসার্স ব্যানাজা, গাঙ্গলী কোং এবং 
কাশীর ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা ও শ্রীবুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । সম্পাদক শ্রিযুক্ত অফুলাচরণ বিষ্তাভুষণ মহাশয় [২০৮.া, 1,028 
সাহেব প্রণীত 09691009201 ৮০ 5 0002.0010, 17002৮516 00120107165658 

[10125 নামক একখানি ছুশ্রাপ্য গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। 

আমেরিকার 31716750017) [10750186100 তাঁহাদের প্রকাশিত ১৩ খানি পুস্তক ও 

পুস্তিকা উপহার পাঠাইয়াছেন । আমেরিকার 5₹2] 00567526০, &00000০10- 

27091] 49900196107), 3596৮100177106 2109 তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি 

যথারীতি পাঠাইতেছেন। 
সাময়িক পত্রের মধ্যে ১০ খানি টনিক, ৪৪ খানি সাপ্তাহিক, ৩ খানি পাক্ষিক, 

৫২ খানি মাসিক, ৩ খানি ছ্বৈমাসিক ও ৭ খানি ভ্রমাসিক পত্রক! সাহিত্য-পরিষৎ- 

পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া! গিয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেট ও কলিকাত। 

করপোরেশন কলিকাতা মিউনিপিপ্যাল গেজেটখানি নিয়মিত পাঠাইতেছেন। 

সাময়িক পত্রের মধ্যে দৈনিক বলুমতী, 7072 131021191010000 ও 206 96520 

এবং মানসিক পত্রের মধ্যে [00190 2106100215, [4 0900100 1২6516ঘ৮ ও মাসিক বস্থমতী 

--এই পত্রিকাগুলির গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া গিয়াছে । [সাময়িক পত্রের তালিকা! 

পরি শিষ্টে ডরষ্টব্য ] 

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকাঁলয়'সমিতির অধিবেশন মাত্র একবার আহত হইয়াছিল। এ 
বৎসরও অর্থাভাবপ্রযুক্ত পুস্তকাধার প্রস্ততের কোন ব্যবস্থা করিতে পার! যায় নাই। 

ও 



১৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 

অনেক পুস্তক আলমারীর মাথার উপর অগত্য রাখিয়। দিতে হইয়াছে । বাঁড়ী মেরামত ন! 

হওয়া পর্য্্ত পুম্তকাধার প্রস্থতের কোনই বন্দোবস্ত করিতে পারা যাইবে না। 

সাময়িক পত্রের তালিকা (৫ম খণ্ড) ছাপা! শেষ হইয়! গিয়াছে । বর্ণানুক্রমিক তাঁলিক 
প্রস্তুত হইতেছে-_শীঘ্রই প্রেস কাপি ছাঁপিতে দেওয়৷ হইবে। 

আলোচ/ বর্ষে ২৭৪ জন সদস্য গ্রন্থাগার হইতে পাঠের জন্য পুস্তকাদি বাড়ীতে লইয়৷ 

গিয়াছিলেন। তাহাদিগকে ৪৬১০বার পুস্তক পাঠার্থ দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিদিন গড়ে 

৯৯০জন পাঠক সংবাদপত্র ও পুন্তকাদি পাঠার্থ আসিয়াছিলেন। এতদ্বতীত কয়েকজন 
বিশিষ্ট অধ্যাপক ও ছাত্র গবেষণার জন্ত স্থুদূর মফস্বল হইতেও আসিয়৷ তাহাদের প্রয়োজনীয় 

পুস্তক!দি পাঠ এবং আলোচন! করিয়াছিলেন । 

বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন বাহাঁছুর, মহাত্মা গান্ধী এবং এসিষ্টান্ট ডাইরেক্টর অব পাঁবলিক্ ইনষ্্রাকশন্ 
থান বাহাঁছর মিঃ আঁসাঁনউল্লা এমএ মহোদয় পরিষদ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিয়া এবং ইহার 

সুপ্রাচীন ছুপ্র।প্য গ্রস্থগুলি পর্যাবেক্ষণ করিয়া বিশেষ গীতি সহকারে মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন । 

পরিষদের পাঠাগার নির্দিষ্ট ছুটার দিন ও বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ (২ট] হইতে 

৮ট| পর্য্যন্ত) সাধারণের পাঠের জন্ত উন্মুক্ত থাঁকে। সদস্যগণ ৫॥০টা হইতে ৭॥৯ট1 পর্যযস্ত 

পুস্তকাঁদি আদান-প্রদান করি থাকেন। সাধ।রণে উক্ত সময়ের মধ্যে পাঠাগারে বসিয়া 

যাহাতে পুস্তক-পত্রিকাঁদি পাঠ করিতে পারেন, তাহার জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত করা 
হইয়াছে। ৰ 

পুথিশাল! 

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পুথিশালায় বান্াল৷ ২৯৬৫) সংস্কৃত ১৪৬৪, অসমীয়! ৩, ওড়িয়া 

৩, হিন্দী ২, ফার্সী ১২, তীব্বতীয় ২৪৪ ও ইংরেজি ১ মোট ৪৬৯৪ খানি পুথি ছিল। 

বর্ষ মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাঁশয় ১ বাঁ, শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রাঁয় মহাশয় ১ 
বাত্ডিল, শ্রীযুক্ত বৈকুঠনাথ দাস মহাশয় ২ বাঙিল, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমাঁর তন্্রত্র মহাশয় ৩ বাঁঙিল, 

শ্রীযুক্ত বীরেন্জ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৪০ বাঁগিল ও শ্রীযুক্ত শরৎ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ১০৪ বাপ্ডিল 
পুথি দান করিয়াছেন। এই সকল পুথি দানের জন্য পরিষৎ তাহাদের নিকট বিশেষ ক্ৃতজ্ঞ। 
ছ:ঃখের বিষয়, নান! অন্ুবিধ। বশতঃ এই সকল পুথির বাগ্ডিলে কতগুলি ও কোন্ কোন্ শ্রেণীর 

পুথি আছে তাহা নিদ্ধারণ করা হয় নাই। আশা করা যাঁয়,। আগামী বর্ষেই এই কার্য 

শেষ হইবে। পুথি সংগ্রহের জন্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন ভট্রাচার্ধ্য ও শ্রীযুক্ত রামকমল 
সিংহ মহাশয়কে ২৩ বার হুগলী জেলার অন্তর্গত ভান্তাড়া ও জোলকুল গ্রামে যাইতে 

হুইয়াছিল। তাহাদের চেষ্টায় ভান্তাড়ানিবাসী পণ্ডিত শ্রীবুক্ত শরৎ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও 
জোলকুল গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় যথাক্রমে ১৯৪ ও ৪৯ বাণ্ডিল 
পুথি পরিষঘকে দান করিয়াছেন। ভান্তাড়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবরণচন্্ী, 
চৌধুরী বিএ মহাশয় এই পুথি সংগ্রহে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি 



সাঁংবখসরিক ] কার্ষ্য-বিবরণ ১৯ 

পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদভাঞ্ন। চেষ্টা করিলে বঙ্গের নানা পল্লী হইতে প্রচুর 
পুথি সংগ্রহ করিতে পারা যাঁইবে। শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় এই উদ্দেশ্টে পরিষৎকে 

গত পুর্ব বখনর ৫০০২ দন করিয়াছেন। পরিষৎ স্থির করিয়াছেন যে, সুবিধা হইলেই 
নানা স্থানে পুথি সংগ্রহের জন্ঠ পরিষৎ হইতে লোক প্রেরিত হইবে। 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালার প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮ ফলা (৭--১৪ নং) ছাপ! 

হইয়াছে । বিগত ১৩৩১ বঙ্গাব্ধে ১ হইতে ৬ ফর্ম! ছাপা হইয়াছে । আগামী বর্ষে আরও ৭৮ 

ফর্ম! ছাঁপ! হইলে প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যা গ্রস্থাকীরে বাহির হইবে। 

চিন্রশালা 

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার কার্য আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। নিয়লিখিত দ্রবাগুলি 

আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত হইয়াছে,__ ূ 
১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সেন মহাঁশয়-প্রদত্ত চারিখাঁনি প্রাচীন তিব্বতীয় চিত্র 

(4:106620 32৮206) দান করিয়াছেন। 

২। শ্রীযুক্ত স্ধীরকুমার ভাঁছুড়ী মহাশয় প্রাতঃম্মরণীয়! রাণী ভবানী দেবীর ও শঙ্কর 

দেব্যার ছুইথানি ব্রন্গোন্তর দাঁন-পন্তর দান করিয়াছেন। 

৩। শ্রীযুক্ত ডাক্তার শরৎচন্দ্র সিংহ এবং শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়দ্বয় একটি ক্ষুদ্র 
স্াশিবের প্রস্তর মূত্তি দান করিয়াছেন। 

চিত্রশাল।-সমিতির কোন অধিবেশনই আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। 

রমেশ-ভবন 

আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবন সম্পূর্ন করিতে পারা যায় নাই। এই সারস্বত-মন্দিরের 

পরিকল্পনার ও তাহাঁর নিন্মীণ-কার্ষ্যের ভার যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মনোঁমোহছুন 

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুই ইহাঁর সমাপ্তির অন্ততম প্রধান অন্তরায় হইয়া 

পড়িয়াছিল। বর্ধশেষে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গেশ্বর মাননীয় লর্ড 

লিটন মহোদয় এই অনমাপ্ত মন্দির পরিদর্শন করিয়! গিয়াছেন। পরিষৎ আশা করেন যে, 

আগামী বর্ষের মধ্যেই ইহ! সম্পূর্ণ হইবে। 
স্মৃতি-রক্ষণ 

১। আলোচা বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে__ 
(ক) গিরিশচন্দ্র ঘোষ ( তৈল-চিত্র )__গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্বৃতি-ভাগ্ডার হইতে প্রস্ত। 

(খ) পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় ( তৈল-চিত্র )-শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় দান করিয়াছেন। 

(গ) ভূপেন্দ্রনাথ বঙ্গ (তৈল-চিত্র )--প্রদতা! শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্ধু 
২। নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে 

* (ক) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তৈল-চিত্র প্রস্তুতের জন্ত ৯৯. টাক চাদ স্বাক্ষরিত: 

হইয়াছে। , | ৰ 
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(খ) ছিজেল্সনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৈল-চিত্র | 
(গ) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈল-চিত্র । 

(ঘ) মহারাজ জগদিক্দ্রনাথ রাঁয় বাহাছরের তৈল চেস্র। 

(ঙ) কবি নবীনচন্ত্র মুখেপাধ্যায়ের ব্রে(মইড চিত্র । কবির পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 

মহাশয় এই চিত্র দান করিয়াছেন, অগ্ প্রতিহত হইবে। 
() ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যয় মহাশয়ের চিন্র। 

৩। পুর্ব পূর্ব বৎসরে গৃহীত মন্তব্যান্ুসারে নিয়লিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রস্তুত 

হইয়াছে । অগ্ত সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে-_ 
(ক; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) অন্ৈতচরণ আটা, (গ) কবিগুণাঁকর রায় নবীনচন্দ্র দাস 

বাহাছ্বর ও (ঘ) কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। এই চিত্রগুলির মধ্যে (ক) চিত্রথানি শ্রীযুক্ত 

স্থরেন্্রনাথ ঠাকুর এরং (খ) চিত্রখানি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পঙ্ডিত মহাশয় দান করিয়াছেন। 
(গ) ও (ঘ) চিত্র হুইখা।ন গুরুন(স চট্টোপাধ্যায় স্বতি-ভাঁগারের অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে । 

৪। স্থতি-রক্ষার জন্ত যে সকপ ভাগা!র প্রতিষ্ঠিত আছে অথবা তজ্জন্ত যে সাময়িক টাদা 

পাওয়। গিয়াছে, তাহাদের অবস্থ। নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল-_- 

(ক) কাশীরামদাস স্বতি-তহবিল। এই তইবিলের আয় ৮॥*, বর্ষশেষে উদ ত্ত ৩০৩০৯ । 
(খ) হেমচন্ত্র স্বতিতহবিল। আয় ২৩/০, উদ্ত্ব ৬৯৭৬৩। 

(গ) আচাধ্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্থতি-তহবিল। আম ৫৫%০ উদৃত্ 
১৮৯২।১/৯ | 

(ঘ) মাইকেল মধুহ্দন দত্ত স্বিতি-তহবিল। বর্ষারস্তে উদ্ধত ৮৮1৬, বর্ষমধ্যে আয় ২৭৯ 
ব্যয় ২৩৮/৯, উদ্ধৃত্ত ৯১।/৯। 

() শ্তর গুরুদ।স বন্দ্যোপাধ্যায় স্মতি-তহবিল। ডছ্বত্ত ৬৫০ রহিয়াছে। 
(9 গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্থতি-তহবিল। ৬গুরুদাস বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 

মহাশয় এই ভাওরে ৫০» দান করিয়াছেন। 
(ছ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্থতি.তহবিল। এই তহবিলে প্রাপ্ত কোম্পানীর কাগজের 

সুদ বর্ধমধ্যে ১০৯ পাওয়া গরিয়াছে। পুর্বব বর্ষের উদ্ত্ত সমেত বর্ষশেষে এই তহবিলে 
২৫৯২ টাক! উদ্ত্ত রহিল। শ্রীঘুক্ত নপিণীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কবির অপ্রকাশিত 
“ওমার থায়ম” এই তঙ্কাবলের অথে প্রক1শের জন্ত কৰি পুত্রগণের সহিত কথাবার্ত। স্থির 
করিতেছেন। 

(গু) স্ুরেশচন্দ্র সমাঞজপতি স্থতিতহবিলণ। এই তহবিলে পুর্ববাধর উদ্ধত ১০০২ টাঁকা 

রহিয়াছে । শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মদ্ুমদার মধাশয় স্বহস্তে মৃত মহাত্মার একখানি 

তৈল" প্রস্তত করিয়া দিতে প্রতিশ্রাত জানাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত চিত্র *পাওয় * 
যায় লাই। 
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(ঝ) মনোমোহন চক্রবর্তী স্বৃতি-তহবিল্। এই তহবিলে ৫০৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। 
(ঞ) সত্যেন্্রনাথ দত্ত স্বতি-তহবিল। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ১*০-২ টাক] দান পাওয়া 

গিয়াছে। বর্ষেশেষে এই তহবিলে ১৪৫২ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। ম্থবতি-দমিতির গৃহীত 
মন্তব্যান্ুদারে লাইব্রেবীর জন্ত আলমারীর অর্ডার এখনও দেওয়া হয় নাই। 

(ট) স্তর আশুতোষ মুখোপাধায় স্বতি তহবিল। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে 

প্রতিশ্রুত ৮০ টাঁকার মধ্যে বর্ধশেষে ৩৯২ সংগৃহীত হইয়াছে । স্থির হইয়াছে ষে, মুত 

মহাত্মার একথানি তৈল-চিত্র প্রস্তুত হইবে । 

(5) দ্েশবন্ধু চিত্তরঞ্রন স্বতি-তহবিল। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে ৯৯২ টাকার প্রতি- 

শ্রুতি পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে ৬৫২ টাক। সংগৃহীত হইয়াছে । স্থির হইয়াছে যে, 

দেশবন্ধুর একখানি পুর্ণীক্ৃতি তৈপচিত্র প্রস্তুত করা হইবে। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম 

মহাশয় চিত্র প্রস্তুতের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবার প্রতিশ্রতি দিয়া পরিষৎকে অন্ুগৃহীত 

করিয়াছেন । 

৫ | নিম়(লখিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকের ফটো! প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে, 

অনেকের ফটো উদ্ধারের উপায় নাই। যাঁহাদের ফটো পাঁওয়। গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে, 

অনেকের চিত্র প্রস্তত করাইবার কোন ব্যবস্থাই অর্থাভাবে করিতে পার! যায় নাই। 
অনেকের চিত্র সংগৃহীত হইতে পারিবে এবং কেহ কেহ কোন কোন সাহিত্যিকের 

চিত্র প্রস্ততের ভার লইয়াছেন। তীহার। অনুগ্রহ করিয়। আগামী বর্ষে তাহাদের উপর অপিত 

কার্ধয সম্পাদন করিলে পরিষৎ বিশেষ উপকৃত হইবেন। 

(ক) রায় কালীপ্রপন্ন ঘোষ বাহাছুর, (খ) মহার।জ কুমুদ্ন্ত্র সিংহ বাহাছর, (গ) রায় 

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাহর, (ঘ) শিবনাথ শাগ্রী, (ও) ব্রদ্ধবাঞ্ধব উপাধ্যায়। (5) দামোদর 

মুখোপাধ্যায়, (ছে) ডাঃ রধ।গে[বিন্দ কর, (জ) শৈলেশচক্দ্র মজুমদার, (ঝ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, 

(ঞ) হরিশ্চন্দ্র তর্কগত্ব, () প্রাণনাথ দত্ত, (১) চারুচন্দ্র ঘোষ, (ড) কালীপ্রসম্ম কাব্যবিশা রদ, 

(৭) রায় পুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর, (ত) কৰি দেবেন্দ্রনাথ সেন, (থ) অশ্বিনীকুমার দত, 

(দ) ললিতচন্দ্র মিত্র, (ধ) স্তর আশুতোষ চৌধুরী, (ন) গিবীন্দ্রমোহিনা দাসী, (প) মহামহোপাধ্যায় 

যাদবেশ্বর তকরত্ব। |] | 

৬। ৬রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মুত্তি ও তৈলচিত্র প্রস্তও হহয়। পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত 

আছে । বমেশ-ভবন প্রবেশোত্নবের সময় এহ দুগ্ডি ও (চত্র প্রতষ্ঠিত হইবে। 

৭। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শ্বগ্র/ম সেপহাটা গ্রামে তাহার বাসভবনে তাহার 

স্বতি-ফলক প্রতিষ্ঠিত হইবে, স্থির হইয়াছে এবং প্রস্তর ফলকও প্রস্তত হইয়া পারষদ্ মান্দরে 

রক্ষিত আছে । ফলক প্রতিষ্ঠার আয়োজন এখনও করিতে পারা যায় নাহ। 

এই সকল সাহিত্যিকের চিত্র গ্রস্ৃতি প্রতিষ্টার জন্ত যাহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন 

ব। করিবেন বলিয়৷ প্রতিশ্রাত হুহয়াছেন, তাহাদের সকলের নিকটই পারিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ । 
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বঙ্গদেশে অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানে বঙ্গের এতগুলি সাহিত্যিকের স্বতি-রক্ষার ব্যবস্থা নাই-__ 

ইহ! পরিষৎ ম্পর্ধার সহিত বলিতে পারে। 

আলোচ্য বর্ষে স্বৃতি-রক্ষ1! সংক্রান্ত কার্যে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনথ সোম 

মহাশয় সম্পাদককে সাহাধা করিয়াছেন। এতদ্বাতীত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পঙ্ডিত মহাশয় 
কতিপয় সাহিত্যিকের চিত্র ও তাহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরিষদের পরম উপকার 

করিয়াছেন। | 
শাখা-পরিষৎ 

আলোচ্য বর্ষে কোন নৃতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চু'চুড়ায় এক শাখা! প্রতিষ্ঠার 
আয়ো্ধন চলিতেছে জানিতে পারা গিয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে বাকুড়া ও 
মানভূম শাখা-পরিষদের অস্তিত্বলোপের সংবাদ পাঁওয়৷ গিয়াছে । তন্মধ্যে বীকুড়া শাখাটীকে 

পুনজ্জীবিত করিবার চেষ্টা) হইতেছে । পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে রঙপুর, মেদিনীপুর, 

গৌহাটী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ভাগলপুর, নদীয়া, উত্তরপাড়৷ এই কয়টি শাখার কা্যাদি 
চলিতেছে । পরিশিষ্টে শাখাগুলির কাধ্যবিবরণ প্রদত্ত হইল; সহকারী সম্পীদ্ক শ্রীযুক্ত 
নগেক্ নাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের উপর শাখাগুলির ভার আঁপত ছিল। তিনি বিশেষ 

যত্বের সহিত তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। 

ছাঞ্জসভ্যু 

ছাত্রসভ৷ বিভাগের ভারপ্রাপ্ড অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুঝোপাধ্যায় এম এস্সি 

ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয়ের চেষ্টায় আলোচ্য বর্ষে বনু ছাত্র পরিষদের ছাব্রসভ্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। 

নূতন ছাত্রসভ্যগণের অনেকেই ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয়ের ও পরিষদের সম্পাদকের উপদেশ ও নির্দেশ 

মত সাহিত্যিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ছাব্রপভ্যের সংখ্যা ৩৫ জন 

হইয়াছে। ছাব্রসভ্যগণকে উৎসাহ দিবার জন্ত আগামী বর্ষ হইতে পুরস্কার বা! পদক দিবার 

বাৰস্থ! হইয়াছে। 

নিয়ষ পরিবর্তন 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নিয়মাবলীর কোন কোন ধারার সংস্কার সাধনোদ্দেপ্ঠে কতিপয় 

সদন্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কার্য/নির্ধাহক-সমিতি সেই সকল প্রস্তাব আলোচনা করিয়া 
মন্তব্য দিবার জন্ত এক শীখা-সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন ।  কার্যয-নির্বাহক-সমিতিতে 

শাখাসমিতির মন্তব্য আলোচিত হইয়াছিল। কাধ্যনির্বাহক-সমিতি নিয়মাবলী সংস্কারের 

প্রস্তাবগুলি যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা! সদস্তগণের নিকট মতামতের জন্ত প্রেরিত 

হইয়াছে । অগ্ত এই অধিবেশনে পেই প্রপ্তাবগুলি আলোচনার জন্ত উপস্থিত কর! হইবে । 
উক্ত শাখ|-সমিতির সত্যগণের নাম পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইল । 
টাকার প্রতিঞ্তি পাওয়া গিয়াছে । গত বর্ষে শযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশর ৫০০২ পান 

করিয়াছেন। খণ পরিশোধের জনয এ পর্য্স্ত ৫৮০০ টাঁকার ব্যবস্থ। হইয়াছে । এখনও 
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আয়-ব্যর় বিভাগের কার্ধা-বিবরখ 

আয়-বায়_আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাঁহিত্যপরিষদের সর্বসমেত আয় ২১৯৫২॥৭ টাঁকা 
এবং ব্যয় ২১৮৯২॥৮৩ টাকা হইয়াছিল | 

পূর্বববৎসরের সাধারণ-তহবিলের উদ্বত্ত ৩৮০৮৮৩ টাকা এবং বর্তমান বর্ষের আয়-ব্যয় ধরিয়া 

বর্ষশেষে মোট ৪৪০1৩/৭ টাঁক! এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাগ্ারের ২৭*২১।৮৯ টাকা, সর্বসমেত 

পরিষদের মোট ২৭৪৬২।%/৪ টাঁকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে । ইহার বিবরণ সদস্তগণের নিকট 
প্রেরিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে ব্যয়ের উপযুক্ত চাদ! সংগ্রহ না হওয়ায় পূজার সময় পাওনাঁদার- 
গণের বিলের টাকা মিটাইবাঁর জন্ত বাধ্য হইয়া কা্ধ্যনির্বাহক-সমিতিকে হাঁওলাত গ্রহণ 

করিতে হইয়াছে । 

বর্তমান বর্ষে চাঁদা আদায় খাতে বজেট অপেক্ষা ৩৬৭॥* টাকা কম আদায় হইয়াছে। 

বর্তমান বর্ষের শেষ পর্যন্ত চাদ! খাতে ১৫১৯২৮১* টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে । এই 
বাকী চীদার এক-চতুর্থাংশ আদায় হইলে বজেট অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা চীদা খাতে 

জমা হইয়া! বর্ষশেষে খণের পরিমাণ কমিয়া যাইত । অন্ততঃ, . সদস্তগণের দেয় বর্তমান 
বািক চীঁদা যগ্চপি বর্ধ মধ্যেও আদায় হইত, তাহ! হইলে বর্তমান বর্ষের পাঁওনাঁদারদিগের 

বিলের অনেক অংশই শোধ হইত। প্রতি বর্ষের চাঁদার টাকা যাহাতে সেই বর্ষমধ্যে 
আদায় হইতে পারে তজ্জন্ত প্রতি বৎসর সম্পাদক মহাঁশয় সদস্তগণের নিকট অনুরোধ 
করিয়াও বিশেষ সফলকাম হইতেছেন না। আঁশ! করি, সদস্ত মহোদয়গণ এ বিষয়ে একটু 
মনোযোগী হইবেন । 

খণ.পরিশোধ-_বিভিন্ন তহবিল হইতে সাঁধারণ-তহবিলে যে টাকা খণ দেওয়া হইয়াছিল, 
তন্মধো খণ-পরিশোধ-শাখা-সমিতির সদস্যগণের বন্ধ চেষ্টায় 'ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ৫৩০০২. 

টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে ৩২০০২ টাঁক1 আদায় হইয়াছে। 

বাহার! সাহিত্যাপরিধদের খণ শোধের জন্ত দান করিয়াছেন, সাহিতা-পরিষৎ তাঁহাদিগের 

নিকট চিরখণী, এবং খণ-পরিশোধ-শাখা-সমিতির সদস্যগণ পরিষদের বিশেষ ধন্যবাঁদভাঁকন | 
পরিষৎ আশা করেন যে, আগামী বর্ষেও তাঁহারা যেন অগ্রণী হইয়! সাঁহিত্য-পরিষদের এই 

কল্যাণকর কার্যে বিশেষ সহায়তা করেন। 

আয়-বায়-পরীক্ষক-__সাহিত্া-পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অনাখনাঁথ ঘোঁষ এবং রায় 

সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মথনাঁথ গুপ্ত মহাশয়দ্বয় তাহাদের বহুসূল্য সময় নষ্ট করিয়া 'এবং অক্লান্ত 
পরিশ্রম সহকারে পরিষদের যাঁবতীয় হিসাব পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। 

পরিষদের হিসাঁব-বিভাগীয় কর্মচারিগণ ইহাদের সৌজন্তে বিশেষ আপ্যায়িত এবং পরিষদের 
কার্যে সহায়তা করিতে ইহাদের আগ্রহ ও প্রেম বিশেষ প্রশংসাহ । তজ্জন্ত তাহারা 

১ উভয়ে পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদভাঁজন। সাহিতা-পরিষদ্দের অন্যতম সহকারী সম্পাদক, 

অন্যতম প্রাচনৈ সন্ত ও কর্পাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কিরণচলা দত্ত মহাশয়ের উপর হিসাব-বিভাগীয় 
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সকল কাধ্যের ভার ন্যস্ত ছিল। তাহার অশেষ পরিশ্রমের ফলে হিসাব-বিভাঁগের কার্ধ্য 

হুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে । পরিষৎ তীহ1র নিকট চিরকৃতজ্ঞ। 

আলোচ্য বর্ষে আদ-ব্যয়'সমিতির চারিটি অ'ধবেশন হইয়াছিল । 

এককালীন দান 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় যুক্ত হরপ্রপাঁদ শাস্ত্রী, সহকারী 

সত।পতি শ্রীযুক্ত হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, পত্রিকাধাক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, কোষাধ্যক্ষ 
জীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্থু, কার্ধানির্বাহক-সমিতির সভ্য ও খণপরিশোধ-শাখা-সমিতির 

আহবানকারী শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র ভোঁম, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং 
সম্পীদক বিভিন্ন গচ্ছিত ও স্থায়ী তন্বিলের খণ-শোধের জনা অর্থ ভিক্গীয় বাহির হইয়াছিলেন। 

তন্মধ্যে নিক্নলিখিত মহে"দনয়গণের নিকট হইতে নিয়োক্ত দান পাঁইয়াছেন,_- 

(ক) শ্রযুক্ত শ্যর র|জেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে সিআই ই, কে সিভি ও ১০০০২ 

৮” শরৎকুমার চক্রবত্তী এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার ৫০০২. 
» এন'এন সরকার ব্যারিষ্টার ৫০০২২ 

» সুরেন্্রনাথ মল্লিক এম-এ, বি-এল, সিআই ই. ২৫০-২ 

” গোপাঁলদ।স চৌধুরী এম-এ, বি-এল, জমির ২৯০২২ 
” বসন্তকুমার লাহিড়ী ব্যারিষ্টার ২৪55২ 

* এ এন চৌধুরী ব্যারিষ্টার ( প্রথম কিস্তি) ১৫৯২২ 

মীননীয় বিচারপতি যুক্ত চাকুচন্দ্র ঘে।ব এম-এ ১০*-২ 

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম 'এ, বি এল ১০০২২ 

শ্ীযুকষ অশোককুমার রায়, ব্যারিষ্টার ১৯২২ 
* নরেন্দ্রকুমার বন্্র এম-এ, বি-এল, এডভোকেট ১৭০২ 

৩২০৪ ৯ 

এতঘ্যতীত নিয্লিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে এইরূপ দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে,_ 
মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম-এ, বি-এল্, ব্যারিষ্টার ৫৯০. 
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম-এ ৫০০২ 
শ্যুক্ত এস্ সি বনু এম-এ, ব্যারিষ্টার ূ ৫০০২. 

মাননীয় লর্ড শ্রীযুক্ত সত্তর প্রসন্ন সিংহ ২৫০২ 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এম-এ, ব্যারিষ্টার ২৫০২ 
শ্রীযুকক যোৌগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, ব্যারিষ্টার ১০০৯. 

[বি 
উক্ত খণ পরিশোধের জন্য আলোচ্য বর্ষের চেষ্টায় ৩২০০২ সংগৃহীত হইয়াছে ও ২৯০০৬ 
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টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া! গিয়াছে । গত বর্ষে জীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত মহাশয় ৫০০২ টাঁক! 
দান করিয়াছেন। খণ পরিশোধের জন্ত এ যাবত ৫৮০২ টাঁকাঁর «ব্যবস্থা হইয়াছে। এখনও 

বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাগ্ডারের নিকট পরিষদের সাঁধারণ-তহবিলের ৫২৭৪৬/১১ টাঁক1 দেনা! রহিয়াছে । 

তন্মধ্যে উক্ত্_ প্রতিশ্রুত ২১০০২ হস্তগত হইলে ৩১৭৪৬/১১ দেনা থাকিবে । আশা করা যায়, 

আগামী বর্ষে পরিষদের হিতৈষী ও বন্ধুগণের চেষ্টায় এই খণ শোধ হইয়া যাইবে। 
উক্ত খণশোধের অর্থসংগ্রহ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত নিম়্োক্ত দানগুলিও নর 

উল্লেখযোগ্য-_ 

১। অধ্যাপক যুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোঁষ এম এ, সাঁধারণ-সতহবিলে- ২৫০২ 

২। শ্রীযুক্ত কুমার বিষুণগরসাদ রায় 

তাহার পিতা ৬কুমাঁর রাধা প্রসাদ রায় মহাশয়ের 

প্রতিশ্রিত গৃহ-নিন্নীণ তহবিলে দান-__ ২৫০২ 

৩। শ্রীযুক্ত দুর্লভচন্দ্র শেঠ, মন্দির মেরামত হিসাবে-_ ৩০২ 

| কুমার শ্রযুক্ত ডঃ নরেন্দ্রনাথ লীহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি 

পরিষৎ-পত্রিকার মলাটের কাগজ খরিদ জন্য ২৮২ 

৫| শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার লাহিড়ী ব্যারিষ্টার 
বাজার দেন! মিটাইবার জন্য-_ ২০২ 

৬। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বিষ্তাস্ত এম এ, এ জন্য 

৫৮৪২ 

ইহ! ব্যতীত. আলোচ্য বর্ষের কাঁধ্য চালাইবার জন্ত সাঁধারণ-তহবিলে পধিঙ্নের এই মকল 

হিতৈষী সদন্তের নিকট হইতে ১৪২২২ খণ করা হইয়াছে, __মহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী, ৬রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাঁয় চুণীলাঁল বন্থু বাহাছুর, শ্রীযুক্ত.হীরেন্্রনাথ দত্ত, 
শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলীল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ 

দাঁসু ঘোষ, শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙোপাধায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্থ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, 
শ্রীযুক্ত গণপৃতি সরকার বিগ্যারত্ব, প্রযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত 

কিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত অসুল্যচরণ বিদ্কাভূষণ মহাশয়গণ এই খণ দমন করিয়াছেন-তাহারা 
সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদার্থ। 

পরিষদের এই এক বৎসরের চেষ্টায় এই সকল রং বিশেষ উরেখযোগ হইলেও 
ইহার প্রয়োজন এত বেশী ষে, প্রতি ধৎসরই খাণশোধ ব্যতীত নৃতন নৃতন কার্য 
সম্পাদনের জন্ত যথেই অর্থের প্রয়োজন ।. পরিষ্রদর, উদ্ে্রন্ায়ী কাঁধ্য সম্পাদনের অন্ত 
আয়-ব্যয়-সমিতি ও কাধ্যনির্বাহক-সমিতি ৫ আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ প্রস্তত করেন, 

তাহা হইতে দেখ! যাইবে যে, নিতান্ত নিরূপপিত কার্যা ব্যতীত কোন ব্যয়সাধ্য কার্ধ্যে 
ৃস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত পরিষদের অর্থসামর্ঘ্য নাই। সপ্প্রতি পরিষদ মনির মেরামতের 



২৬ | বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২ বর্ষের 
অন্ত প্রায় ,২*০০২ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। তজ্জন্ক পরিষদের ছিতৈষী সদস্তগণ 
একটু শ্রম স্বীকার করিলে অনায়াসেই এই টাকা সংগৃহীত হইতে পাঁরে। উপরি উক্ত 
কয়জনের চেষ্টার পরিষৎ আলোচা বর্ষে ৫৮০০২ টাকার উপর সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিষৎ 

আশ! করেন যে, এরূপ আরও ৪81৫ দল কর্মী একটু সময়ক্ষেপ করিলে উক্ত টাকার 
৪1৫গুণ টাকা সংগৃহীত হইবে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত দাতৃগণের 

অধিকাংশই আইন ব্যবসায়ী ও কলিকাতাবাসী। এই কলিকাতাতে ধনিসম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের অভাব নাই, এবং মফন্বলের ধনিগণের নিকটও পরিষৎ ভিক্ষাপান্র লইয়া 

উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। আগামী বর্ষে ইহাদের নিকট যাহাতে 
প্রচুর অর্থ-সংগৃহীত হয় তাহার ব্যবস্থ! কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতি অবশ্তই করিবেন। 

পরিধ মন্দির সংস্কার 

গত ১৩২ বঙ্গান্দে পরিষদ্ মন্দির মেরামত করা হইয়াছিল। আশা কর! গিয়াঁছিল 

যে, কিছুদিন আর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপে করিতে হইবে না। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে দেখ! 

গিযাছে যে, পরিষদের ছাদ সম্পূর্ণ তুলিয়া ফেলিয়৷ নৃতন ছাঁ্ প্রস্তুত না করিলে ও উপরের 

প্রাচীরগুলি ভাঙ্গিয়া নৃতন না করিলে পরিষদ্ মন্দির রক্ষা করা আশঙ্কাজনক হইয়! পড়িবে। 
বিশেষজ্ঞগণ একবাক্যে এইরূপ সংস্কারের পক্ষপাতী । কিন্ত গত বারের মেরামত করা 

দরুন এখনও ৯০২ টাঁকাঁর উপর দেনা রহিয়াছে । তছুপরি বর্তমান বর্ষের প্রস্তাবিত সংস্কারের 

বিপুল বায় প্রায় ১২০০৯২ সম্কুলান কর! পরিষদের পক্ষে ছুরহ ধ্যাপার। ভিক্ষা করিয়া অর্থ 
গ্রহ করিতে হইলে অনেক সময়ক্ষেপ হইবে । অথচ এই বর্ষার মধ্যেই মন্দির মেরামত 

না করিলেই চলিবে না। এই জন্য অনন্োপায় হইয়৷ কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি আপাততঃ 

স্থায়ী তহবিল হইতে ২৫০০. আড়াই হাজার টাকা ধার লইয়া কার্য আরম্ভ করা 
হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সদশ্তগ্ণের মতামত চাহিয়াছিলেন। উত্তরে ধাছার! পঞ্জ লিখিয়াছেন 

সীহাদদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই ২৫**- স্থায়ী তহবিল হইতে ধার-লইয় কার্য 
আরম্ভ করিবার জন্ত সম্পাদককে সম্মতি-জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারগণ পরীক্ষা করিতেছেন যে, কিযপভাবে কার্যে অগ্রসর হইতে হইকে। 
তাহাদের আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা প্রভৃতি হইয়! গেলেই কাঁজ আরম্ভ করা হইবে। এক্ষণে 

পরিষদের হিতকাঁমী সক্গণের নিকট বিনীত নিবেদন জীনাইতেছি যে, তীহাঁরা অসুগ্রহ - 
করিয়া বাঙ্গালার এই জাভীয় অনুষ্ঠানটি রক্ষা করিবার জন্ত তীহারা মুক্তহত্ত হউন। 
তাহাদের অনুগ্রহ বাতীত এই “বিপুল ব্যয়সাধ্য' ও .অবশ্থ-কর্তব্য কার্য সম্পাদনে পরিষৎ 

একাস্ত অক্ষম। আপাততঃ উক্ত -২৫০*২ 'টাঁক! দিয়া 'কার্ধ্য আরম্ত- করা. হই, কিন্ত 
স্থায়ী তহবিল ক্ষুগন রাখিতে আমর! কথনই ইচ্ছা করি'না। রা 

আলোচ্য বর্ষে পুর্ব মেরামতের খণশোধের জন্ত শ্রীযুক্ত ছুর্মভচন্ শেঠ হাশর ৩৯. 

দীন করিয়াছেন এবং পরিষদ্ মন্দির নির্শীণকল্ে পোস্কার রাজবংশের ৬কুমার রাধাপ্রসাদ 



রায় মহাশয়ের প্রতিশ্রুত দান ২০০-২ শ্রীমুক্ত কুমার বিষুৎপ্রসাদ রায় মহাঁশয় দান 
করিয়াছেন। এই সকল দানের অন্ত পরিষৎ তীহাদ্দের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছেন। 

বঙ্গীয় গভর্ণযেণ্ট ও কলিকাত। করপোরেশন 

আলোচ্য বর্ষে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট পুর্ব পূর্বব বৎসরের স্টায় গ্রন্থ গ্রকাশাখ ১২০৭৯ এবং 

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক। খরিদ দ্বার ৬৬৮২ দান করিয়াছেন। এই দানের জন্ত পরিষৎ 'বেঙ্গল 

গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। 

কলিকাতা করপোরেশন আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকা খরিদের জঙ্ত 

৬৫০২ দান করিয়াছিলেন এবং পরিষদ্ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছিলেন। এই জন্য 

পরিষৎ করপোরেশনের নিকট ও কাউন্মিলারগণের নিকট বিশেষ খণী। 

পরিষৎ আশা করেন যে, বঙ্গীয় গভণমেন্ট ও কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের 

কাঁধ্যের গুরুত্ব উপপন্ধি করিয়! তাহাদের বা্িক দান বাঁড়াইয়া দিবেন। 

ছাপাধানা.সমতি 

আলোচ্য বর্ষে ছপাখানা-সমিতির তত্বাবধানে সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক।র দ্বাত্রিংশ 

ভাগের চারি সংখ্যায় ২৫ ফর্্া, মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ ৫॥ ফন, 

পত্রিকার সুচী ১ ফর্দ্দা এবং বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ৩॥ ফন্মা ছাপা হইয়াছে তগ্বাতীত 

নিয্ললিখিত গ্রস্থাবলীর এই ফর্মাগুলি ছাপ! হইয়াছে_-১। পদকল্পতরু €র্থ ভাগ ৬ঘন্মা 

(২২--২৭ নং), ২। সন্ধীর্তনামৃত ১ ফন্া, ৩। ন্ভায়দর্শন ৮র্থ খণ্ড ১৭ ফক্স (১৬ 

২৫ নং), ৪। রসকদন্ ভূমিকা! স্থচী মলাট প্রভৃতিতে ৮| ফর্ম, ৫ | সাধক-রঞন তুমিক1 

কুচী . মলাট প্রতৃতিতে ২॥ ফন, ৬। উদ্ভিদ জ্ঞান ( ২য় পর্ব) মলাট সুচী গ্রভৃতি ১ ফন্থা। 

৭1 কৌলমার্-রহত্ত ৪ ফর্সা (১--৪নং), ৮1 শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল--১৩ ফণা (৩৭--৪৯নং)। 

৯। প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮ ফর্া (৭ হইতে ১৪নং )-মোট ৫৪ ফন্্া। বৎসরের 

আঁরস্তে ১৯৭ ফা ছাঁপিবার জন্য নির্দিষ্ট. হুইয়াছিল। কিন্তু নান। অস্থবিধায় তাহ। 

হইয়া উঠে নাই। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে উদ্ভিদ্-জ্ঞান ২য় পর্ব, রসকদদ্ব ও সাধক-রঞ্জন 

্রস্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ্ রর 

. আলোচ্য বর্ষে ছাঁপাখানা-সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। সহকারী সম্পাদক 

পঘুক্ত নলিনীরগরন পণ্ডিত মহাশয় ছাপাখানা-দমিতির সম্পাদক ছিলেন। তাহার বিশেষ 

যত» ও পরিশ্রমের জন্ত বর্থমান অর্থকচ্ছত। সত্বেও গ্রন্থাবলী ও পত্রিকাদি মুদ্রণের কাধ্য 

ধখাসপ্তব শৃখসায সম্পর হইয়াছে । তিনি আমাদের বিশ্যে ধন্তবাদের পাত্র 

৮ প্রন্থ-প্রক্চাশ 

আলোচ্য বর্ষে নিয়েক্ত গ্রন্থগুলির মুদণকার্ধ্য পরিচালিত হইয়াছিল। গ্রন্থের নামের পার্খে 

* শরঙ্-সম্পাদক এবং প্রণেতার নাম দেওছা হইল । 



২৮ বঙ্গীয়-সাহ্ত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 

(ক) শ্রীশ্রীপদ কল্পতরু ( ৪র্থ খণ্ড )-_শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় এম এ। 
(খ) সঙ্কীর্তনামৃত-_ শ্রীযুক্ত.অসুলযচরণ বিদ্যাভূষণ। 
(গ। স্তায়দর্শন ( ৪র্থ খণ্ড )__মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভৃষণ তর্কবাগীশ। 
(ঘ) শ্রিকৃষ্-মঙগল__শ্ীযুক্ত তারা প্রসন্ন ভট্টাচাধ্য। 

(5) কৌলমার্গ-রহস্ত-_শ্রীযুক্ত সতীশচন্দর সিদ্ধান্তভূষণ। 
শ্ীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য এম এ। 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্য।য় এম এ। 

(ছ) উত্ভিদ্-জ্ঞান (২ম পর্ক)-_তীযুক্ত গিরিশচন্তর বস্থ এম এ, এফ দি এস। 
1: শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্দবল্লভ ও 

(5) রসকদত্ব ৃ 

() ,সাঁধক-রঞ্জন__ 
শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘে।ষ এম এ, বি এল। 

(ব) প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যা) _সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় 
বিহ্বদব্লভ এবং শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য । 

এই সকল গ্রন্থের মধো উদ্ভিদ্জ্ঞান (২য় পর্ব) এবং সাঁধক-রগন ও রূসকদস্ব গ্রন্থ প্রকাশিত 

হইয়াছে। | 
এতত্্যতীত (ক) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়-রচিত “মাথুর-কথা' নামক পুস্তক 

পরিষন্গ্রস্থাবলীভুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ স্ববায়ে মুদ্রশ করিয়া উহার ৪০ খানি 
পরিষথকে দান করিয়াছেন। 

(খ) শ্রধুক্ত বিনমকুমার সরকার এম এ মহাশয় “সাছিত্য-সংরক্ষণ গ্রস্থাবলী” নামক 
এক শ্রেণীর: গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত ২***২ পরিষৎকে দাঁন করেন, এবং তিনি নির্দেশ করিয়া 

দেন যে, এই অর্থধারা গিক্োর “ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস” এর বাঙ্গালী পাঠকের 

উপযোগী করিয়া সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ কর! হইবে। তদনুসারে তীচার মির্ববাচিত 
সমিতি (ন্বর্গায় রামেন্ত্রন্রন্দর ত্রিবেদী, শ্ীযুক্ত ডাঃ ব্রলেন্দ্রনাথ শীল ও আীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত ) কর্তৃক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ মহাঁশয় অনুবাদক নির্বাচিত হছন। তিনি 
এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়। পরিষদের ১৪টি বিশেষ অধিবেশন পাঠ করেন এবং 'নব্যতারত' 
পক্জিকায় এই অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অশঙঃপর এই অনুবাদ অন্থমোদনের 

সময় উপস্থিত হইলে উক্ত সমিতির সভ্যগণের মধ্যে ত্রিবেদী মহাশম্ম পরলোকগত এবং 
ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় মহীন্থুরে অবস্থান করেন বলিয়া অনুবাদ অনুমোদিত 
হইতে পারে নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু হিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর; 
্ব্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় ও ডাঃ শীল মহাশয়ের স্থলে তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত খগেন্সনাথ মিত্র মহাশ্রক্ে পরীক্ষক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত করেন। , 
এই পরীক্ষক-সমিতি একবাক্যে এই অন্থবাদ অন্থমোদন করেন। + * গ্রস্থথানি পরিষদ্ 

্ন্থাবলীতুক্ত হুইয়! প্রকাশিত হইবার উপযোগী বলিয়া বিবেটিত হুইয়াছে এৰং অন্থ্ৰান্ককে ' 



সাংবৎসরিক এ কার্যয-বিবরখ ২৯ 

তাহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক ৭৫*২ মধ্যে ২৫০২ দেওয়া হইয়াছে । গ্রন্থ প্রেসে দেওয়া 
হইয়াছে এবং মুদ্রণকার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে । 

(গ) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়-রচিত প্রসায়ন” নামক সরল বাঙ্গীলা 
ভাষায় রসায়নের গ্রন্থ পরিষৎ প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ান্স কলেজের 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় গ্রস্থকারের সহিত পরামর্শ করিয়৷ গ্রস্থের 

পাঙুলিপির আবন্তকমত পরিবর্তনা্দি করিতেছেন। আগামী বর্ষে এই গ্রন্থ মুদ্রণেত্র ব্যবস্থা 
হুইবে। 

(ঘ) মহাভারত আদি পর্ব। কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদি পর্ধ মহামহো- 

পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ্দ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনে প্রকাশিত হুইবে। পরিষদের পণ্ডিত 

শরযুক্ত তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থের পাুলিপি প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

ইযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা! এম এ, বি এল, পি-এচ ডি মহাশয় প্রাচীন গ্রন্থ-প্রকাশের 

জন্ত পরিষৎকে ৫০০২ দান করিবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়৷ তন্মধ্যে ২৫*২ দান করিয়াছেন। 
এই অর্থে উক্ত মহাভারত ছাপ! হইবে স্থির হইয়াছে। 

আশা কর! যাঁয় যে, আগামী বর্ষে স্তায়দর্শন চতুর্থ খণ্ড, পদকল্পতুরু চতুর্থ ভাগ এবং 
কৌলমার্গ-রহন্ত সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইবে। এবং রসাদ্ন ও ইউরোপীয় সভ্যতার 
ইতিহাস বহুদূর অগ্রসর হইবে। এতগ্তীত প্রাচীন পুথির বিবরণের ৩য় ভাগ ২য় সংখ্যা! 
পুস্তকাকারে বাহির হইবে । 

এতদ্যতীত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পাঞুলিপি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমায় 
সেন ডি এস-সি ও বিজ্ঞন-শাখার আহবানকারী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের 

তত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে । এই জন্ত একজন অগ্ীয়ী লেখক নিযুক্ত করা হইয়াছে। 

সাহিতা-গরষৎং-পাত্রক! 

আলোচ্য বর্ষে মাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁর দ্বাত্রংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশিত 

হইয়াছে। পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় এবং সহকারী সম্পাদক শুযুক্ত 

, নূলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এজপ্ভ বিশেষ যত্র করিয়াছিলেন । এই চারি সংখ্যার প্রবন্ধগুলি 

সাহিত্যাদি চারি শাখাসমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে । * নিয়ে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধ 

এবং গ্রবন্ধলেখকগণের নাম প্রদত্ত হইল-_ 

(ক) প্রাচীন সাহিত্য--১। পুর্ববঙ্গের কবিশ্রেষ্ঠ ভবানন্দের  হরিবংশ-_লেখক শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্দ্র রায় এম এ, ২। হিন্দি সাহিত্যে বিহারীলালের সতনঈ-_লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচগ্ত্ 

বাঁয় এম এ। 

(খ) সংস্কত সাহিত্য ---১। বৈষ্ধিক ভাষাঁয় -স্বরের সুর_ -লেখক শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার 

" চট্টোপাধ্যায় এম এ। 
(গ) দর্শৰ-১। বৌদ্ধ-দর্শন-_লেখক শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য । 
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(ঘ) বিজ্ঞান_-১। পুরুলিয়ার পাখী--লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যচরণ লাহ1! এম এ, বি এল, 

পি-এচ ডি, এফ জেড. এস. । 

($) ইতিহাস--১। অগ্নি সত্বন্ধে কয়েকটি কথা-+ লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্তাভুষণ, 
২। অর্থশান্রে সাজ-তত্ব এবং ৩। অর্থশান্ত্রে সমাজ-চিত্র-_লেখক শ্রীযুক্ত নারাফণচন্ত্র 

বন্দ্চোপাধ্যায় এম এ, ৪। দৌলযাত্রীর উৎপত্তি-লেখক বায় শ্রীযুক্ত যোৌগেশচন্ত্র রায় 

বিগ্তানিধি বাহাছ্ুর এম এ, ৫। আমাদের ইতিহাস_-লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

হরপ্রসাদ শান্ত্রী। 
. এই সকল প্রবন্ধ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার শব্দ-সচী প্রকাশিত হইয়াছে। 

পত্রিকাঁধ)ক্ষ মহাশয় এই সুচী প্রস্তুত জন্ত শ্বব্যয়ে একজন লেখক নিষুক্ত করিয়াছিলেন । 
, এই বৎসরের পত্রিকায় যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ছাপাঁখানা-সমিতির সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞজন পণ্ডিত মহাশয় পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশের জন্ত এবং বিবিধ বিষয়ে. 

পত্রিক(র উন্নতির জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন । 

ছুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাগ্ার 

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহাঁরী দত্ত মহাশয় এই ভাগ্ীরের স্চন। করেন এবং তিনি এ পর্য্যস্ত 
২১০০২ টাঁকার কোম্পানীর কাঁগঞ্জ ও তাহার রচিত “বৃন্দাবন কথা* নামক পুস্তক দান করিয়া 

এই ভাগারটি পুষ্ট করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্য।রত্ব, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোঁষ, 
গ্ীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার, উন্তরপাঁড়। শাখা-পরিষদের পক্ষে শ্রীযুক্ত অবণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

এবং ই্রযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তাহাদের কোন কোন পুস্তকের কয়েক খণ্ড এই ভাগারে 
দান করেন। ওক্ত কোম্পানীর কাগজের সদ ও পুস্তক বিক্রয়লন্ধ অর্থে আলোচ্য বর্ষ পধ্যস্ত 
৪১৫//৩ আয় হইয়াছে । এই অর্থ হইতে কাধ্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত ন্বগীয় মহেন্দ্রনাথ 

বিদ্ক।নিধি মহাশয়ের কন্তাঁকে মাসিক ৫২ হিসাবে এবং ম্বগীয় বিগ্াসাগর মহাশয়ের একটি 
কন্তাকে মাসিক ১. হিসাবে এক বৎসরের জন্ত সাহায্য করা হইতেছে । আলোঁচ বর্ষের 

শেষে এই তহবিলে উক্ত কোম্পানীর কাগজ ছাড়া ২৭৭//৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। 

এতিহাসিক অন্পন্ধান 

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গে এতিহাসিক অনুসন্ধান কার্ধ্ের কোন ব্যবস্থা করিতে পার! যার 

নাই। জ্ীযুক্ত অধরচন্্র মুখোপাধ্যায় মহাঁশয় এই কার্যের জন্ত ১০০০২ কোম্পানীর কাগজ 
দান করিয়াছিলেন। এপর্যাস্ত ১৯৫ সুদ পাওয়া গিয়াছে । এই অর্থের ছারা এই ৰিভাগের 

কার্য আগামী বর্ষে কি ভাবে সম্পার্দিত হইবে তাহা কার্্যনির্ব।হক-সমিতি স্থির করিবেন। 

পরিষদ মন্দির ব্যবহার | 

আলোচ্য বর্ষে নিউ ইত্ডিয়ান স্কুলের কর্তৃপক্ষ, প্রেস এসোসিয়েশন ও বঙ্গীয় পঠাগারলন্গ 
লনীর কর্তৃপক্ষ পরিষদে অধিবেশনাদি করিয়াছিলেন । 
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পদক ও পুরস্কার 

আলোচ্য বর্ষে পদ্দক ও পুরস্কারের জন্ঠ বিশেষভাঁবে বিজ্ঞাপনাঁদি দেওয়! হয় নাঁই। 

পর্দক ও পুরস্কারের জন্ত যে সকল প্রবন্ধ নির্বাচিত হইয়া আছে, তাহার কিছু কিছু পরিবর্তন 

আবশ্তক। গত ৩ বৎসর হইতে বিজ্ঞাপন দিয়াও উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়। যায় নাই। আগামী 

বর্ষের কার্ধানির্বাহক-সমিতি ইহার ব্যবস্থ। করিবেন। 

বঙ্গীয়-সাহিতা-সম্মিলন ্ 

আলোচ্য বর্ষে ২০এ ও ২১এ চৈত্র বীরভূম সিউড়ী নগরে বঙগীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের 
সপ্তদশ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নিম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির 

সভাপতি ও শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। শ্রীযুক্ত 

অমৃতলাল বনু নাট্যকলাম্মধাকর মহাশয় মূল সভাপতি এবং শ্রীযুক্তা সরল! দেবী, শ্রীযুক্ত কালী" 

প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পত্তিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহশিয় যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাঁখার সভাপতি 

হইয়াছিলেন । সশ্মিলন-পরিচালন সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন পঙ্ডিত মহাশয় বীরভূম 
সম্মিলনের কার্ধ্য পরিচালনের জন্ত বীরভূম গিয়াছিলেন এবং সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছিলেন । 

আগামী বর্ষে পাবনাবাসিগণ পাবনায় বঙ্গীয়-স।হিত্য-সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশন 

আহ্বান করিয়াছেন। 

গত রাঁধাঁনগর সন্মিলনের প্রস্তাবানুযাঁয়ী হুগলী জেলার ইতিহাঁস রচনার জন্ত যে সমিতি 
গঠত হইয়াছিল, গত ১৭ই শ্রাবণ হুগলী টাউন হলে রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রন্্র মিত্র বাহাছুরের 
সভাপতিত্বে তাহার এক অধিবেশন হয়। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শধুক্ত এস এন রায়, গ্যুক্ত 

যতীশ্্রনাথ বনু, শ্রীযুক্ত রাখালদীস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বন্থ, শ্রীযুক্ত তারকনাথ 

মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্চরণ বিদ্তাভূষণ, শ্রীযুক্ত বরদা প্রস্্ন দে, শ্রাযুক্ষ নরেন্দ্রলাল চৌধুরী, 
থান বাহাছর মজঃরুল আনওয়ার, কুমার শ্রীযুক্ত মুনীল্্রদেব রাঁয় এবং রাঁজা শ্রীধুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেৰ 

রাঁয় মহাশয় আলোচনায় যৌগদ।ন করেন ও একটি স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়। 

উপসংহার 

আলোচ্য বর্ষের কার্যাবিবরণ যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ হইল। এই কার্যযবিবরণ হইতে দেখা 

ধাইবে ষে, পরিষদের হিতৈষী কশ্মিগণের চেষ্টা ও উদ্ধম পরিষৎকে খণমুক্ত করিবার জন্য 

এবং পরিষদ মন্দিরের রীতিমত সংস্কার সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। কাধ্য- 

নির্বাহক-সমিতি আশা করেন ঘে, আগামী বর্ষের মধ্যেই পরিষদের সমস্ত খণই পরিশোধ 

হইয়া যাইবে । খণভার-পীড়িত অবস্থায় পরিষৎ নিজ উদ্দেস্তান্যায়ী সকল কাধ্য হয়ত 

স্ুশৃর্বলায় ষম্পাদন করিতে পারেন নাই। তজ্জন্ত সম্পাদক সাহিত্যান্থরাগী সহদয় সম্্ত- 

গণের ও সাধারণের নিকট ত্রুটি হ্বীকার করিতেছেন। আগামী বর্ষের মধ্যেই পরিষদ্ 

মন্দির মেরাধত না করিলে ইহা রক্ষা কর! সহজসাধ্য হুইবে না। মন্দিরের বর্তমান 
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অবস্থাই বিপজ্জনক। পরিষধৎকে এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্যাসম্পাদনের জন্ত সহ্ৃদয় দেশ- 
বাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপান্র লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। পরিষৎ বিশেষ ভরসা! 
করেন যে, মাতৃভাষার মঙ্গলকামী মহোদয়গণের সাভাষ্যে এই পরিষদ মন্দিরের মেরামত 
কাধ্য সহজসাধা হইবে। এই ভরসাই সঞ্ল করিয়া আগামী বর্ষের কর্পরিচালকগণ 
পরিষদের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা । পরিষদ মন্দির রক্ষা 
করিতেই হইবে । ইতি 

বঙগী-সাহিত্য-পরিষৎ | শ্রীঅমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 
১৫ই আবণ, ১৩৩৩ সম্পাদক। 



দবাত্রিংশ-বাধিক কার্য্যবিবরণের 

পরিশিষ্ট 

শাখ|-পরিষদের কাধ্যবিবরণ 

লজপুন্ল-স্ণাহ্থা 
সভাপতি-_রাজ শ্রীযুক্ত গোপাললাল বায় বাহাছুর। 

সম্পাদক _ শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রন্্র রাঁয় চৌধুরী । 
একত্রিংশ বার্ধিক অধিবেশন ও সাহিত্য-সম্মিলন-_ সভাপতি মহামহোপাধ]।য় শ্রীযুক্ত 

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ৰিস্তাবিনোদ এম এ তাহার অভিভাষণে ভাস্করবন্দার একটা নৃতন তাঅশাসন 
আবিষ্কারের সংবাদ দেন। এই সাহিত্য-সশ্মিলনে দিনাজপুর, বগুড়!, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান 

হইতে কতিপয় সাহিত্যিক ও স্থানীয় রাজপুরুষ যোগদান করেন। 
রাজা! শ্রীযুক্ত গোপাঁপলাল রায় বাহাদুর শাখার স্থায়ী সভাপতি-পদ ও আজীবন-সদস্তপদ 

গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্বাতীত তিনি বার্ষিক অধিবেশনের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছেন। 

অধিবেশন-সংখ্যা -৬ 

১ম মাসিক-গ্রবন্ধ-_“"ন্বরগীয় যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের চরিতাখ্যান'-_শ্রীযুক্ত সুরে 
রায় চৌধুরী । 

১ম বিশেষ--শ্বগাঁয় যাদবেশ্বর তর্করত্ব এবং শুর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থৃতিরঙ্গার্থ 

সমিতি গঠন হয়। 

২য় মাদিক--প্রবন্ধ ''প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিগ্ঠালয়”-_শ্রীযুক্ত শ্রামাপদ বাগছ্ীৰি এ। এ 

অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরগ্রন দাশ ও স্থার সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 

পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ করা হয়। 

৩য় মাসিক--প্রবন্ধ ''সাছিত্য ও সম্প্রদায়”-_গ্রীযুক রবীন্দ্রনাথ টমন্র এম এ। 

২য় বিশেষ--মহাক্াঞজ জগদিজ্নাথ বায় বাহাছুরের পরলোকগমনে শেক প্রকাশ কর! ছয়। 

৪র্থ মাসিক--প্রবন্ধ "কাল।জর»-_ শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র ভৌমিক এম বি। 

আয়--২৫৯৮৬ গত বর্ষের উদ্ধৃত ১০১৬/৩, মোট ১২৭৬।৯। ব্যয়-_-২৬৮৬, বর্ষশেষে 

উদ সত--১*১৬1/৩। 

নিখিল যোগতত্বালোচনা-সমিতির সহকারী সতাপতি শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাদ ও তাহার 

পত্বী শাখার কার্ধযালয় ও চিত্রশাল! পরিদর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। 



৩৪ বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদের [ ৩২ বর্ষের 

লৌহাটী শাখা 

সভাপতি--অধ)াঁপক শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 

সম্পার্দক-_- ), , আশুতোধ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 

আলোচ্য বর্ষে মোট ৮টা অধিবেশন হইয়াছিল। পঠিত প্রবন্ধসংখ্য। মোট ১৩। 

১ম অধিবেশন-_- 

১। “ইতিহাসে অলৌকিকের প্রভাব”-_লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন সেন 

এম এ। এই প্রবন্ধের অসমীয়! অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । 

২। “ডাঁকঘরের ইতিবৃত্ত'”-_ লেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিপোর দাল। 
২য় অধিবেশন-- | 

৩। “জীবন নাট্য” (গল্প), লেখক--শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন । 

৪1 “শক্কিতত্ব” (দার্শনিক আলোচন), লেখক শ্রমুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। 

৩ম অধিবেশন-_ 

৫। গান-_-“গ্রভু” রচিয়তা জনৈক সভ্য। গায়ক--শ্রীধুক্ত কামাথ্যামোছন বাগচী । 

৬। আলোচন।--আসামের 56০9091 501109০91 5012100116 কর্তৃক প্ররিত 

প্রশ্নাবলী । পরিষদের পক্ষ হইতে এই সকল প্রশ্নের উত্তরের ধায়! এই অধিবেশনে স্থির হইল। 
এই উত্তর পাঠান হইয়াছে ও সম্পাদক মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার 
জন্য আহৃত হইয়াছেন। 
৪র্থ অধিবেশন 

৭। “প্রবাসী” (কবিতা)-_ লেখক শ্রীধুক্ত ব্রহঙ্গানন্দ সেন। 
৮। “ডাকঘরের ইতিবৃত্ত” ২য় অংশ - লেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্চকিশোর দাদ। 

৯। “গ্রীকসাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভূগোলতত্ব” লেখক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন । 

৫ম অধিবেশন-_ 

১০। “ডিন্তট শ্লোক”'--লেখক যুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 

১১। গরাষ্ট্রবিজ্ঞ/নের পরিভায।”-_ লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন সেন এম্ এ। 

৬ষ্ঠ অধিবেশন -__ 
১২। লৌকিক প্রবচনসংগ্রহ”-_লেখক শ্রীযুক্ত প্রমদ্াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, 

বি টি। 
১৩। *চীন-লাহিত্যে গ্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক তন্”--লেখক শ্রীযুক্ত সত্যতূষণ 

সেন। 
৭ম অধিবেশন-- . 

১৪। “হতাশ প্রেমিক" (কাব্যালোচনা), লেখক--অধ]াপক শ্রীযুক্ত আওুতোযু 

চট্টোপাধ্যায় এম এ। 



বার্ষিক ] কার্য্য-বিবরণ ৩৫ 

১৫। “রাই বিজ্ঞানের পরিভাষা» ২য় অংশ--লেখক অধ্যাপক - শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন 

সেন এম এ। 

৮ম অধিবেশন-_ 

ওপন্তাপিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যা মহাঁশয়কে অভ্যর্থন! কর। হয় । 

ছেছিলীপুক-্পাখা 

সভাপতি-শ্রীযুক্ত মনীষিনাঁথ বঙ্গ সরস্বতী এম এ, বি এল। 
সম্প।দক-_শ্রীধুক্ত নপ্িনীনাগ দে। 

উল্লেখযোগ্য ঘটনা-_মহাত্ম। গান্ধী গত ২৩এ আষাঢ় শাখায় পদার্পন করেন। তাহাকে 

ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ভাপাগর মহাশয়ের তৈলচিত্র ও চিত্তরঞ্জন স্বৃতি-ভাগারের জন্ত ৫১২ টাক! পূর্ণ 

গলি এনং দুই বৎসরের "মাধবী (শাখার মুখপত্র ) অর্পণ করা হয়। 

সদন্ত.সংখ্য।-_দাধরণ--১২৪, অভিভাবক--১১, অধ]াপক ৪। মুল পরিষদের 

পত্রিরাধ্যক্ষ ডাক্তার কুমার শ্রীনুক্ত নরেন্রনাগ লাগা এম এ, বি এল, পি-এচ. ডি মহাশয় ২০০২. 
দান করিয়া শাখার বান্ধব-সদস্ত হইয়াছেন । : 

অধিবেশন-সংখা1- সাপ্তাহিক ৩১, মাপিক ৫, বিশেষ ৯, , কারযানির্বাহক-সঙ্গিত ১২, 

প্রবন্ধ-নির্বাচন-সমিতি ৫, পত্রিকা-প্রকাশ সমিতি ৬, নাট্য-মমিতি ৪ এবং অভ্যর্থনা-দমিতি 

৪, মোট ৭৬। এ 

প্রবন্ধ ও কবিতা-_সর্বসমেত ৪৪টি প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ- 
গুলি “মাধবী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। 

গুস্তকাগাঁর 'ও পাঠাগার -বর্ষশেষে গ্রস্থমংখা। ১২৪৯। অনেকে পুস্তক দান করিয়! 

পুস্তকীগার পুষ্ট করিয়াছেন। পাঠাগারে গ্রাতে সামদ্দিক পত্র ও পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা থাকে । 
“মাধবী'-_ শাখার মুখপত্র "মাধবী" ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তৃতীয় বর্ষে “মদিনী- 

পুর হিতৈষী* সম্পাদক শ্রীযুক্ক মন্মথনাথ নাগ মহাশয় বিন! মূল্যে উহ ছাপিয়। দেন ও কতিপয় 

মস্ত ইহার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। পরে কতিপয় হিতৈষী সন্ত মাধবী প্রেস' স্থাপন 
করিয়! বরাবর বিনামূল্যে 'মাধবী' ছাপিয়! দিতে ্বীক্কত হইয়াছেন। 

পরিষদ্ মন্দির_-এই ভাগারে এ পর্য্যন্ত ১৬৪৮।/২॥ জমা হইয়াছে। স্থান ও অর্থাভাবে 

এখনও মন্দির নির্দদাণের ব্যবস্থা হয় নাই। 

চিত্র-প্রতিষ্ঠ - শাখার অন্যতম গ্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি-এল মহাশয়ের 

একটি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষে অনুপন্ধান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । 



৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 

মূল পরিষদের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্প ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে 

শাখার পুথিগুলির তালিকা প্রস্তত করিবার জন্ত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

আয়-ব্যয়-_আক--২৬৪।৬) পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ১৩৪1৩, মোট আয় ৩৯৮৯) ব্যয় 
২৯৫৬, উদ্ধ ত্ত-_১ ১৩০/৩। 

চন্দ্রকোণা প্রশাখা-চন্দ্রকোণার় প্রতিষ্ঠিত মেদিনীপুর শাখার প্রশাখা-সমিতি বিশেষ 

উৎসাহের সহিত সাহিত্যালোচনায় অগ্রসর হুইয়াছে। তাহাদের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ নিগ্ে 

দেওয়1 হইল-__ 
সদন্ত-সংখা।- ৭৮, মাসিক অধিবেশন-সংখ্য! ১০, বিশেষ অধিবেশন-সংখ্যা ২, প্রবস্ধ- 

সংখ্যা ৫, আয় --১১৬%, বায়_-১১৪৩৬, উদ ত্ব_২/৬; এই প্রশাখা ৮ খানি প্রাচীন পুথি 

সংগ্রহ করিয়াছে। সংগৃহীত পুস্তক-সংখ্যা ৮২। স্থানীয় মিউনিসিপালিটি এই প্রতিষ্ঠানটিকে 

বাধিক ৫*২ সাহাধ্য দানে উৎসাহিত করিয়াছে। 

ভ্ঞাগলপ্পুঅ-স্পাহা।। 

সভাপতি-শ্রযুক্ত রপজিৎচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল । 
সম্পাদক-_ ,, হীপন/রার়ণ সিংহ । 

অধিবেশন ও প্রবন্ধ--- 

১। মহাভারতে স্ত্রীলোকের বনু বিবাহ--অধ্যাপক শ্যুক্ত নীলমণি 1মত্র এম 'এ। 

২। ৬দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ৬মহারাজ জগদিহ্্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলো কগমনে 

শোকপ্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন । 
৩। আধুনিক যুরোপীয় উপন্তাসে আদর্শবাদ-_--_-শ্লীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় বি এ। 
৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ মহা?শয়কে সংবর্ধনা করিবার 

জন্তু এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ্র বাবু প্রাচীন ভারতের কা্য- 
কুশলতা। ( বিশেষ-ভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং) সম্বদ্ধে আলোচনা! করেন। 

শাখা এত দিন ভাড়াটিয়! বাড়ীতেই রহিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র পিংহ 
সভাপতি মহাশয় ১০** এক হাজার টাক গৃহনিশ্বাণের জন্ত দান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় 

শাখার কৃতজতাভাঙন হইয়াছেন । 



শস্তবপাড়া-শাখা 

সভাপতি- শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী। 
সম্পাদক-__ ১, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 

অধিবেশন-সংখ্যা--কার্ধ্যপরিচালন সমিতি -৮, সাধারণ--৫। 

সাধারণ অধিবেশন-_ | 

১। নববর্ষ-মিলন--গ্রীবন্ধ--(ক) ন্যায়ের ফাঁকি-শ্রীযুক সস্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় 

এম এ, বি এল । 

(খ) আম-তত্ব --শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 
২। দেশবন্ধু-শোক-সভা। শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মৃসিংহরাম মুখো- 

পাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ প্রবন্ধ পাঠ করেন ও শ্রীষুক্ত আগ্ততোষ 

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শ্তামধন বন্দে]াপাধ্যায় মহাশয়দ্বর় কবিতা পাঠ করেন । 

৩। বিজয়া-মিলন-_সঙ্গীত ও আবৃত্তির আয়োজন হইয়াছিল। 

৪। হরিহ্র শ্রাদ্ধ-বাসর-- শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি ৬হরিহর মুখোপাধায 

মহাশয়ের পরলোৌকগমনে শোঁক-গ্রকাঁশ হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত 

হৃসিংহরাম মুখোপাঁধায় মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত শ্তামাধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 

কবিতা পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ দন্ত বি এস্-পি মৃত মহাত্মার রচনার অংশবিশেষ 

পাঠ করেন। বালকগণকে সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহিত করিবার জন্য “হরির ন্ৃতি-পদক” 

দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
৫1 লোকনাথ সংবর্ধনা--শাখার উৎসাহীসদন্য শ্রীযুক্ত লোকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 

ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হুওসাঁয় তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়। হয়। 

 পুস্তক-সংখ্যা--৩*০* | স্দসাগণের জন্ঠ দৈনিক ও মাসিক পত্রাদি গৃহীত হয়। 

আর--৬১৫1৬, ব্যর়--৬১০1/৯, উদ্ব ত্--৫1/৯। 

আগামী বর্ষের প্রারভ্তে শাখার আহ্বানে হুগলী-জেলা পাঠাগার-সন্মিলনের দ্বিতীয় 

অধিৰেশন হইবে । উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় 
বি এস্-সি, এম এল সি। | 

স্থানীয় মিউনিদিপালিটি শাখাকে মাসিক ২২ সাহাধ্য দান্রে ব্যবস্থা করিয়! শাখার 
কুতজ্তাভাঁঞ্জন হইয়!ছেন। 

নদীম্া-সাখা 

সভাপতি---রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাল বাবাছুর বি এ,এ ম বি। 

ঈম্পীদক-শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল। 

সদন্ত-সংখ্য1--৪৪, অধিবেশন--৭টি। 



৩৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 

অধিবেশনে আলোচিত বিষয় ও প্রবন্ধ | 
১। স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্থতি-সভ!। রায় বাহাছুর 

যুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, ডি লিট. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং 

স্বর্গীয় মহাত্মার বিষয়ে অভিভাঁষণ পাঠ করেন। 

২। ব্রজাঙ্গন! কাব্যের সমালোচন1--রাঁয় শ্রীযুক্ত দীননাঁথ সান্তাল বাঁছাদুর বি এ, এম্ বি. 

৩। অমরত্ব শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ব্রহ্ম এম্ এ। | 
৪। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ-_শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টে'পাধ্যায়। 

৫। ন্বগাঁ় মহারাজা জগদিন্দ্রনাগ রায় বাছাছবরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ 
এবং শ্রীযুক্ত ললি তকুমার চট্টাপাধ্যায় বি এল মহাশয়ের মৃঠ মহাত্মার বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ । 

৬। ভ৬দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাঁশ এবং মাইকেল 
মধুস্থদন দত্ত মহাশয়ের জগ্মদদিন উপলক্ষে রায় শ্রীমূক্ত দীননাথ পান্তাল বাহার বি এ, এম বি 

মহাশয়ের গ্রবন্ধ-পাঠ । 

৭। রামায়ণ পরিকল্পনায় তিনটি পক্ষী_রাম শ্রীযুক দীননাথ সান্তাল বাহাছুর 

বিএ, এম বি। | | 

কউ্রগ্রা-স্ণীথ। 

সভাপতি--আচীর্ধ্য ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত এম এ, পি.এইচ. ডি। 
সম্পাদক-_-জীযুক্ত মতিলাল রায় । 

অধিবেশন-সংখ্যা--১২; পঠিত প্রীবন্ধ--১২; কবিতা-২০; সঙীত ২৪টি। 

পুস্তক-সংখ্য! ১১১৭, সংগৃহীত প্রাচীন পুথি ১৬৮। মোট আয় ১*৬২ মোট ব্যয় 

১৪৫, সদস্-সংখ্যা-”-২০১। 

ীল্লাউ-স্পাথা 

সভাপতি-_ শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধায় এম এ। 

: সম্পাদক-- ,, অবনীনাথ রায়। 

অধিবেশন-_১। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় 

“বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। চি এ 
ব্হ দিন পরে মীরাট-শাখা-পবিষৎটিকে পুনরুজ্জীবিত কর! হুইয়াছে। 



বার্ষিক ] কাধ্য-বিবরণ ৩৯ 

ভিভিজ্ শাখা-সম্সিত্তিন্র সভ্যগণ 

সাহিত্য-শাখ৷ 

মভাপতি--শ্রীঘুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যার, আহ্বানক।রী--শ্রীধুক্ত নরেন্দ্র দেব। সভ্যগণ 
_ শ্রীযুক্ত অতুলকষ্চ গোস্বামী, ৬মহারাজ জগদিজ্্রনাথ রায়, মৌলভী মুহম্মদ শহীহুল্লাহ এম এ, 

বি এল্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ 

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি-লিট, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন 
রায় বিদ্বঘল্লভ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত মণীন্রমোহন বন্থ এম এ, 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্গ এম এ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত 

বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত ঢারুচন্ত্র মিত্র এম এ, বি এল, শ্রীবুক্ত 

রমেশ বন্ধ এম এ, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শান্ত্রী এবং. পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। 

ইতিহাস-শ।খ। 

সভাপতি-শ্রীযুক্ত রাঁখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, আহ্বানকারী- শ্রীযুক্ত ডাঃ 

কালিদাস নাগ এম এ, ডি-লিট্ | সভ্যগণ বায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রপ।দ চন্দ বি এ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত 

হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, শ্রীমুক্ত ববীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ 

লাহা এম এ, বি এল, পি-এট ডি, এমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত স্রেন্ত্রনাথ কুমার, 

শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত বিনয়চন্ত্র সেন এম এ, শ্রীযুক্ত 
ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপধ্ধ্যায় এম এ, ডি-লিট্ শ্রীধুক্ত অর্দেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, 

শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন বায়, শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্জ্রনাথ ঘোষাল 

এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত ছিরণকুমার রায় চৌধুরী বিএ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক । 

দর্শন-শাখা 

আহ্বানকারী--শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য । সভ্যগণ-_মহামহোঁপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

ছর্গাচরণ সাঙ্ঘ্যবেদান্তভীর্থ, ৬রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রন!থ 

দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিস্তাভৃষণ, শ্রীযুক্ত থগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, 

শ্রীযুক্ত নলিনণক্ষ ভট্টাচাধ্য,্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাঁধব বড়,য়া এম এ, ডিলিট. শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন 

তর্কঃত্ব, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, বি এল্,এবৎ পরিষদের সভাপতি ও সম্প(দক। 

বিজ্ঞান-শাখা 

সভাপতি--গ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাঁদগুপ্ড এম এ, এফ জি এস, আহ্বানকারী-_শ্রীষুক্ত গ্রবোধ 

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লগ্ডন)। সভ্যগণ-_শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল 

| চৌধুরী ডি এস্-সি ( এডিন ), এফ আর এম ই, রায় শ্রীধুক্ত চুণীলাল বনু বাহাছুর সি আই ই, 
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আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বন্গ এম এ, এফ পি এস্, শ্রীযুক্ত ডাঃ 
একেন্্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, এমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, জীযুক্ত 
্বারকানাথ মুখোপাধায় এম এস্-পি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ» শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 
শেঠ বি এ (হাভগর্ড ), শ্রীযুক্ত দেব প্রসাদ ঘো এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, এফ জেড এস, শ্রীযুক্ত ডাঃ 

প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত ডাঃ গিরীন্্রশেখর বন্থ এম ডি, এম এস্ সি, রায় 
শ্রীযুক্ত যৌগেশচন্দ্র রায় বিষ্তানিধি বাহাছর এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন এম এ, 

ডি এস্-পি, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্ারত্ব 

এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক । 

জে)াতিষ-সমিতি 

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, শ্রীযুক্ত থগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচ্ত্র ঘোষ এম এর শ্রীযুক্ত মন্মথ- 
মোহন বস্থ এম এ, শ্রীযুক্ত অমুল/চরণ বিগ্তাভূষণ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত গণপতি 
সরকার বিগ্তারত্ব ( আহবানকারী )। | 

আয়-ব্যয়-সমিতি 

্রযুক্ত যতীন্দ্রনাঁথ বস্থ এম এ, বি এল, এম এল দি, শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত 

অমলচন্দ্র হোম,ভ্ীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দণ্ত বেদাস্তরত্ব এম এ,বি এল, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এম এ, এফ পি এস (লগ্ন ), শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক 

ক্ষিতীশপ্রপাদ চটোপাধ্যাক্প বি এস্-সি (ক্যাল ), এম এ ( ক্যাপ্টাব ), শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র বায় 
এম এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস্, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অনস্ত- 

চরণ ভটাচার্ধা, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, এফ আর ই এস, পরিষদের সভাপতি এবং 
সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ( আহ্বানকারী )। 

চিত্রশালা-সমিতি 

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি ( এডিন ), এফ আর এস ই, রায় শ্রীযুক্ত 
রমাগ্রসাদ চন্দ বাহাছর বি এ, শ্রীযুক্ত রাঁথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ৬মনোমোহন 

গঙ্গোপাধ্যায় বিই, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারাঁয়ণ ঘোষ এম এ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, 

শ্রীযুক্ত পুরণটাদ নাহার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ 
স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যা এম্ এ, ভি লিট, শ্রীযুক্ত ভাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, 

এম্ এদ্লি, কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা' এম্ এ বি এল পি-এচ ডি, পরিষদের , 
সভাপতি ও সম্পাদক -এবং শ্রীযুক্ত অধ্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ( আহবানকারী )। 



বারধিক ] কাধ্য-বিবরণ 8১ 

পুস্তকালয়-সমিতি 

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, প্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাঁথ বস্থু বি এ, শ্রীযুক্ত বতীন্্রনাথ 

দত, শ্রীযুক্ত ডাঃ সথধীরকুমাঁর বন্থু এম বি, শ্রীযুক্ত হরিদাস চটোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, 
শ্রীযুক্ত নপিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোঁষ এম ডি, এম এস্-সি, শ্রীযুক্ত 

বমস্তরঞ্জন রার বিহম্বল্লক্ট, শ্রীযুক্ত রমেশ বন্থ এম এ, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত 

এম এ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত বলাইলাল দত্ত বি এ, পরিষদের 
সভাপতি ও সম্প।দক এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লগ্ন ), 

( আহবানকারী )। 

ছাপাখান!-সমিতি 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, 

শ্রীযুক্ত বাণীনাঁথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নবেন্দ্রনাথ বনু, 

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনথ ভট্র।চার্ধ্য বি এ, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্ঘ, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত 

হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, পরিষদের সভাপতি ও 

সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত নলিলীরঞ্ন পণ্ডিত (সম্পাদক )। 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্ম.তি-ভাগ্ারের অর্থে প্রকাশ্য চিত্রনির্ববাচন-সমিতি 

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ক নগেন্দ্রনাথ 

সোম কবিভূষগ। 

নিয়মাবলী পরিবর্তন শাখা-সমিতি 

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব, 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বিজরঞ্জন ঘে|ষ বি এল, জীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, 

বি এল, পরিষদের সম্পাদক ( আহ্বানকারী )। 

খণ-পরিশোধ-সমিতি | 

গীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল, ৬রায় ষতীন্্রনাথ চৌধুরী এম এ, 

বি এল, শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বন্থ এম এ, বি এল, এম এল সি, শ্রীযুক্ত ভাঃ কুমার নরেন্ত্রনাথ 

লাঁহ। এম এ, বি এল, পি-এচ. ডি, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি 

ঘোষ, প্রীযুক্ত কিরণচন্জ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পরিষদের সভাপতি এব সম্পাদক 

ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম (আহবানকারী )। 
বার্ষিক কার্ধযবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি 

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল, সম্পাদক 

: এৰৎ বিভাগীর সম্পাদকগণ। 
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হাওলাত আদায় ১০১৯ 

হঃস্থ সাহিত্যিক-ভাগডার ৬৭৪৮০ 
বঙ্গীর-সাহিত্য-সম্মিলন ৭৪২ 
ডাকটিকিট খাতে ফেরত জম1 ৯২৬।/০ 

আমানত জমা ২৮৩৪০ 
পোষ্ট অফিস সেভিংস. ব্যাঙ্ক 
গচ্ছিত হইতে ফেরত জম। ৭৭০২. 
হাওলাত জম! ১৪২২২ 
কোম্পানী কাগজ মজুত 
থাতে জমা ৩৪০০২ 

২১৯৫২॥৭ 

* মন্তব্য--ইহা ব্যতীত গ্রস্থাবলী মুদ্রণের 
জন্ত--+১৪ ৬৫%০ 'এবং 1 পুস্তক খরিদের জন্য 
৮১৬5০ টাকা দেনা রহিয়াছে । 

১। 

| 

৩। 

৪1 

৫ | 

শু | 

৭ | 

৮। 

৯ | 

১০ | 

১১। 

১২। 

১৩। 

১৪ | 

১৫। 

১৩। 

১৭। 

১৮। 

১৯। 

২০। 

২১। 

২২ | 

২৩। 

২৪। 

২৫] 

২৩ । 

২৭। 

২৮ । 

২৯। 

৩৩ | 

৩১। 

৩২। 

স্ব 

গ্রন্থাবলী মুদ্রণঞচ ৩৩৮ ৭0/৯ 
পত্রিকাদি মুদ্রণ ১৫১৬৩), 
পুস্তকাঁলয় ১২৭৯৮/৯ 

পুথিশাল। ৪৩৯০ 
চিত্রশালা ৪88৮/ 
বিবিধ মুদ্রণ ২১৬৮০ 
ডাকমাশুল ৮৫৬৮৬ 

বাড়ী মেরামত ৮৯০০ 
ইলেকটি,ক লাইট ও পাখার 
বিল ১৯৭৬/৩ 

ইলেকটি,ক তার বদল ও 
মেরামতের বিল ১০৫৮৩ 

ভৃত্যদিগের ঘরভাড়। ১২ 
ত্বত্যদিগের পোষাক ও ছাতা «৬ 
দপ্তর সরঞ্রামী ১২৭৩৯ 
নৃতন আনপবাৰ 81/৩ 

গাড়ীভাড়। ৮৪1৩/০ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিপন ৯৭1/৯ 
স্বৃতিরক্ষার ব্যয় ১৬৩1/৯ 
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ ১১/৩ 
বেতন ৩০২৭৬ 

টাদা আদায়ের কমিশন ৩৬১%/০ 

ছঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাগার ৩৮২ 
বিবিধ ব্যয় ৯৮৬/৩ 
ভাওলাত দাদন ৭৫৯ 
আমানত শোধ ৭৩০ 

পোষ্ট অফম্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক 
গচ্ছিত হিসাবে খরচ ৩২১1৮%৭ 
সংবর্ধান! ১০২৪৮%ন 
ডাকটিকিট খাতে ৯২৭৮০ 
কোম্পানীর কাগজ খরিদ 
খাতে ৩৩৮১৭%৫ 

কোম্পানীর কাগজ 
বিশিষ্ট-ভাগ্ডারে চালান ১০০৪২ 
এ কাগজ ম্ভুত খাতে ৩৪০০. 
হাওলাত শোধ ৬২. 
বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে ৮৩//৯ 

২১৮৯২৬৩ 



৪৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের [৩২শ বর্ষের 

কৈ২-- 
প্র্ববর্ষের উদ্ৃত্ত ২৪৪৫০৮৮%৫ 

বর্তমান বর্ষের লাধারণ তহবিলের 
আয় (বাদ ডাকঘর হইতে ২১১৮২॥৭ 
৭৭০২ টাক জম1) _-ঁীট 

৪ ৫৬৩৩1৬/০ 

বাদ বর্তমান বর্ষের সাধারণ- ২১৫৭১২৯ 
তহবিলের ব্যয় ( বাদ ডাক ৩২১৮৭ 

ঘরে গচ্ছিত জন্ত খরচ ) 
২৪ *৬২1৮৪ 

এতথ্াতীত কোম্পানীর কাগজ মজ্জুত ৩৪২ 

ত- ২৭৪৬২1৮%৪ 

উদ্ব ত টাকার জাম়্__- 
(ক) বিশিষ্ট-ভাগার ২৭৯২১।%/৯ 
৩॥* সুদের কোং কাগজ ১৫২০০ 

৪২ ১, পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৫০০৯২ 
৫২ ১১ ওয়ার লোন ৭৩০২ 

৫২ ১১ ওয়ার বম ১৬৩০২ 

৫২ + ইত্ডিয়ান্ ওয়ার ৩৪৭০২, 

২৫২০৩ 

ডাঁকঘরে মজুত . ৮২১৮৯ 

কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট 
মজুত. ১০৬৬ ₹ 

২৭০২১।৮৯ 

(খ) সাধারণ তহবিল ৪৪0৩৭ 
কোষাধ্যক্ষ মহাশয্জের নিকট মজুত 

৪১১৮৪ 

কার্যালয়ে সম্পাদক মহাশরের 
নিকট মজুত ২৫1,/৬ 

১৮০; ৩৪/৯ 

8৪11/৭ 

২৭৪ ৬২1৮৪ 

প্ীহুর্ধযকুমার পাল 

প্রীতীজ্জনাথ বস্থু 
কোষাধ্যক্ষ | 

শ্ীঅমূল্যচরণ বিস্তাভৃষণ 
সম্পাদক। 

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত 
সহকারী সম্পদদক 
আয়-ব্যয়-বিভাগ। 

পরীক্ষায় দেখ! গেল হিসাব নির্ভুল 
শ্ীমনথনাথ গপ্ত---২৯1৩।৩৩ 
শ্রীমনাথনাথ ঘোষ-_-৩০1৩।৩৩ 

হিসাব-পরীক্ষক । 
শ্হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

সভাপতি । 
৩।৪)০৩ 

প্ররামকমল মিংহ 
প্রধান কম্মচায়ী ৷ 

হিসাব-রক্ষক। 



বাধিক] কাধ্য-বিবরণ 

এককালীন দানের তালিকা 

(ক) বিশিষ্-ভাগ্ারের খণ পরিশোধের জন্ত দান 
১. শ্রীযুক্ত স্তর রাজেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়__ রর 
২ », শরৎকুমার চক্রবর্তী, ব্যারিষ্টার-_ ৪2৫ 
টি »». এন্ এন্ সরকার, ব্যারিষ্টার-__ ৫০৬. 

৫ » স্তর সুরেন্্রনাথ মল্লিক__ ২৫০২ 
৫  », গোপালদাস চৌধুরী__ ২০২. 
৬ ১». বসম্তকুমার লাহিড়ী, ব্যারিষ্টার__- ২৯৯২ 
৭ +» এ এন্ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার (প্রথম দফায় )-- ১৫০২ 
৮ » মাননীয় বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ _- ১০০৬. 
৯ , অশোককুমার রায়, ব্যারিষ্টার-__ ১০০২ 

৯১৯ ,১ মাননীয় বিচারপতি মন্মনাথ মুখোপাধ্যায় ১৬০. 
১১ ১১ নরেক্রকুমার বনু | ১৩৩২ 

৩২০৯২ 

(খ)] পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য ।দান 
১। কুমার শ্রীযুক্ত বিষ্চগ্রসাদ রায়__ | ২৫০৯ 

( স্বর্গীয় কুমার রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের 'প্রত্থিশ্রুত ) 
২। শ্রীযুক্ত ছুল্লভচন্দ্র শেঠ-_ ৩০২ 

২৮০২ 

(গ) পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান 
১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ __ ২৫০৯ 
২। ,, বসস্তকুমাঁর ল। হিড়ী, ব্যাবিষ্টার-_- ২০২ 
৩। », হবিপ্রসাদ বিদ্যাস্ত-- ৬২. 

২৭ *৯ 

(ঘ) পরিবং-পত্রিকার মলাটের কাগজের অতিরিক্ত মুল্যের জন্ত দান 
কুমার ভাঁঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাঁহা ২৮২ 

আীকিরণচক্দ্র দত জীনুর্য্যকৃমার পাল 
সহকারী সম্পাদক । হিসাব-রক্ষক। 

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্ৃতিরক্ষা-তহুবিল 

শীধুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৭৯ 
১ কুমার নরেকজ্ছনাথ লাহ'- ১৩২. 

» কলার যতীন্দত্রনাথ চৌধুরী ১০৭. 
॥ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ২২. 

,১ নিবারণচন্দ্র রায়-__ ২২. 

» বসস্তকুমার চট্রোপাধ্যায়__ ২২ 
৩৩৬ 

৪৯ 



৫০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিফদের 

দেশবন্ধু চিনরঞ্জন দাঁশ স্মৃতিরক্ষা-তহবিল 
১৩৩২ 

শীমুক্ত যতীক্রন।থ বনু 
, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-__ 
১ কুমার ডাঃ নরেন্ত্রনাথ গাহা_- 
৬ রায় যতীন্দ্রনাগ চৌধুরী- 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত _ 
১, মুণালকাস্তি ঘোষ-_ 

১ রায় চুণীলাল বন্থু বাহাদর - 

১ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যাক্স _ 
» যতীন্দ্রনাথ দত্ত _ 

১, দেবপ্রপাদ থোষ--- 

১১ নরেন্দ্র দেব__ 
১ নলিনীবরগ্রন পণ্ডিত-- 

১ বসন্তকুমার চট্টরোপাপ্যায়-_ 

১১৩২ বঙ্গাকের হাঁওলাঁত দাদনের হিসাব 

গত বর্ধর হাওলাত দাদন ১২৭%০ জায় -- 

বর্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন ৭৫২৯ রমেশ-ভবন-নমিতি 
1... ২2২5৯ 

বাদ বর্তমান বর্ষের ভাওলাত আদায় 
১৩১২ 

১৯১০৯ 

১৩৩২ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিমাব 
গত বর্ষের আমানত জমা ৬০11০ 

বর্তমান বর্ষের আমানত জমা ২৮৫৮০ 

তাল 
বাদ বর্তমান বর্ষের আমানত শোধ ৭৩1০ 

হনহদ, 

জায়-- --- 

১। পীচু জমাদার ৫০২. 
২। শ্রীযুক ভবানী প্রসাদ নিয়োগী 81০ 
৩। প্রবষ্ঠাইন কোং (লগ্ডন) ৫০২ 
৪। রমেশ-ভবন-সমিতি [১৬৫২ 
৫ | পুত্তক বিক্রয় বাবদ ১1৪ 

ইৰহদত 
শ্কিরণচন্দ্র দত্ত শ্ীনুর্য্যকুমার পাল 

সহকারী সম্পাদক । হিসাব-রক্ষক। 
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১৩৩৩ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্/য়-বিবরণ 
তায় 

চাদ। ৬৭৫২ 

প্রবেশিকা ১৫৪২ 

পুস্তক ও গ্রন্থ(বলী বিক্রনন ৫০২ 
পত্রিক! বিক্রয় ৭১ 
বিজ্ঞাপনের আয় ২০০২ 
বিভিন্ন তহবিলের সুন আদায় ৯১০২ 
এককালীন দান ৭৯৯০২. 
স্মতিরক্ষার মায়. - ২*৭২ 
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ মাদায় ২৫২ 

বিবিধ আয় ২৫২. 

হওলাত আদায় ৯০১৬. 

সংবদ্ধণার চাদ! আদায় 
ডঃস্থ-সাছিত্যিক-ভাগ্ুর ১০০২. 

পদক ও পুরস্ক!র 
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত 
আমানত জম! ৪ 

স্থায়ী তহবিল 
হাওলাত জম। -* 
সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে 
ফেরত জমা রর 
বঙগীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ৭৫২ 
সাহিত্য-সংরক্ষণ সমিতি 
ডাকটিকিট খাতে ফেরত জমা 
কোম্পানীর কাগজ খাতে জমা 
মোট ১৬৭৩৬২ 

শ্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী 
সভাপতি । 

শীঅমুলাচরণ বিস্ভাতৃূষণ 
সম্পাদক । 

শ্রীকিরণচন্ত্র “দত্ত 
সহকারী সম্পাদক । 

শ্ত্যঞ্স 
১। গ্রস্থাবলীর মুদ্রণ ৩৬৯০২ 
২। পত্রিকাদি মুদ্রণ ১৫০০১ 
৩। প্রস্তকালয় ১৩০০২ 

৪1 পুথিশালা ৭৩৬২. 

৫ | [িত্রশালা ১৩৩৯. 

৬। বিবিধ মুদ্রণ ২০২. 
৭। ডাকমাশুল | ৯০০২. 

৮। বাড়ী মেরামত ২৫০৯২ 
৯। ইলেকুটিক লাইট ও পাখার বিল ২০*২ 

১০। তার বদল ও মেরামতের বিল 
১১। বিজ্ঞাপনের কমিশন ১০২. 
১২। ভৃত্যদিগের ঘরভাড়। ১২৭২ 
১৩। ভৃত্দিগের পোষাক দু 
১৪। দপ্তর সরঞ্জামী ১০০. 
১৫। নুতন আসবাব ৪ 

১৬। গাড়ী ভাঁড়! ৫০২. 
১৭। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ৫০২. 
১৮। ছাত্র-সভোর পুরস্কার ২০২, 
১৯। ম্মতিরক্গার ব্যয় ২০৪২ 
২০। পুত্ক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন নী 
২১1] ৯, ্ থরচ ২৫২. 
২২। দেনা শোধ ১৪১৬ 

২৩। পদক ও পুরস্কার ২৬. 
২৪। বেতন ৩৭০২ 

২৫। কমিশন ৩৩০৭. 
২৬।| বিভিন্ন তহবিলের স্থদ খাতে থরচ ... 
২৭। সংবর্ধনার ব্যয় রা 

২৮। ছুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার ১০৫৭ 
২৯। বিবিধ ব্যয় ৫৯২. 
৩০ | হাওলাত দাদন 

৩১ | আমানত শোধ রর 

৩২। মিউনিসিপাল ট্যাক্স ৪5 
৩৩। সেভিংস ব্যাঙ্কে গাচ্ছত হিসাবে খরচ 
৩৪। কোম্পানীর কাগজ খরিদ খাতে ... 
৩৫। .১, 7) বিশিষ্ট ভাগ্ডারে চালান খাতে 
৩৬। ১, ৮ মজুত খাতে 

৩৭ | ডাকটিকিট খরিদ খাতে 
৩৮। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ খরিদ ১৭০২ 

১৬৬৩৫ 



প্রথম বিশেষ অধিবেশন 
১৫ই জৈ।ষ্ ১৩৩৩, ২৯ এ মে ১৯২৬, শনিবার, 'অপরাহু ৬ট1। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী-_-সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শান্ধী মহাশয়ের বৌদ্ধধর্ম” সতবন্ধে 

তৃতীয় বক্তৃতা। 

সভাপতি মহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আপন গ্রহণ করিয়া 

“বৌদ্ধধর্ম” সম্বন্ধে তৃতীয় বক্ততা করেন। প্র বক্ততা সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকায় প্রকাশিত 
হইবে। 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভগ হয়। 

শ্রীনগেক্দ্রনাঁথ সোঁম কবিভৃষণ  শ্রীহীরেক্দ্রনাথ দত্ত 
মহকারী সম্পাদক | সনাপতি। 

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন 

১৬ই 'জ্যিষ্ঠ ১৩৩৩, ৩০এ মে ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ ৬।০টা। 

৬রায় যতীন্ত্রনাগ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ, বি এপ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোঁক- 

প্রেকাশার্থ আহৃত। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রপাদ শাস্ত্রী সভাপতি 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শান্্ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়৷ বলিলেন 
যে, অগ্তকার সভার উদ্দেস্ত সকলেই জানেন। রায় যতীন্দত্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে সকলেই 

জানিতেন। তিনি এই পরিষদের প্রথম হইতেই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রিষ্ট ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ববদিন 

পর্ম্স্ত তিনি পরিষদে আসিয়াছিলেন। তাহার আকন্মিক মৃত্যুতে সকলেই, বিশেষতঃ এই 

পরিষৎ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন। 
১। শ্রীযুক্ত সতীন্ত্রসেবক নন্দী মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ সোম কাব্যালস্কার মহাশয়- 

রচিত এক কবিতা পাঠ করেন। 

, ২) শ্রীযুক্ত কিরগচন্ত্র দত্ত মহীশয় বলিলেন যে, ৬রায় ফতীন্দ্রনাথের বিষয়ে এত কথ! 

আছে যে, এই একটিমাত্র অধিবেশনে বলিয়! শেষ কর! যায় না। এই পরিষৎ বলিলে যাহা 



২ বঙ্গীয়-সা হিত্য-পরিষদ্ের [ ৩৩শ বর্ষের 

বুঝায়, তাঁহার মধ্যে এ ষতীন্ত্র বাবুর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের কথা আপনা আপনিই আলিয়া! পড়ে। 
রায় যতীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য-পরিষৎ এক পর্য্যায়ভূক্ত । তৎপর তিনি “রায় যতীন্দ্রনাথ” শীর্ষক 

তীঁহার স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করেন। 

৩। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব মহাশয় একটি কবিত! পাঠ করিলেন। 
৪। শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ৬্যতীন্দ্র বাবুর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ 

করেন। | 

৫। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ নাট্যকলান্রধাকর মহাশয় বলিলেন, যতীন্দ্রবাবুকে আমি 

বিশেষভাবে জানতুম। তাঁর বড় ভাই স্ুরেন্ত্রবাবুকও ভাল রকম জানতুম-_-তাঁদের 
টাকীর বাড়ী গিয়েছি। আমরা সামাজিক গুণের কথা প্রারই বক্ততাঁয় বলে থাকি। 

"শিষ্টাচার যাঁকে ৰলে, ত1 ৬যতীন্দ্র বাবুতে খুব ছিল 1 তীর সঙ্গে কথা কইলে মনে হত যেন 
সে কালের প্রাচীন লোকের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সে কালের কত কথা, কত লুণ্ু গান তার 

মুখস্থ ছিল। বন্থুরহাট সাহিতা-সম্মিলনে উপস্থিত হয়ে মধু কাঁনের ও মধু কানের মায়ের রচিত 

গান তার কাছে শুনেছি । তিনি মধু কান, দাশুরায় প্রতৃত্তির ভক্ত ছিলেন। তার দানের 

কথ! প্রপিদ্ধ-দান তাঁর হাতে উজ্জ্বল হয়েছে । তর অহঙ্কার. ছিল না--তিনি বিনয়ের 

অবতার ছিলেন। ৮রামেন্্রবাবুর পর পরিষদে এলেই মনে হ'ত, পরিষদের ছুটি পাখা-_ 
ঘতীন্্র ও হীরেন্দ্র। সে দিন যতীক্তের শ্রাদ্ধস্ভায় দেখে এলাম, হীরেন্ত্র মানমুখে বসে আছেন। 
ধনের মানকে বড় মান বলে মানি না-ষদি না তাতে বিস্তার ছাপথাকে। যতীন্দ্রবাবুর 

ধনও প্রচুর ছিল-_বিদ্যার ত কণাই নাই--তিনি সমাজে একজন প্রক্ুত মানী ব্যক্তি ছিলেন। 
তার ভ্রাতুক্পুত্র শ্রীমান্ হরেন্ত্র ও পুর শ্রীমান্ ধীরেন্ত্র দেশের মানুষ তৈরী হচ্চেন। কুমারটুলীতে 

ভাল ভাল মূর্তির এক একট! ছাঁচ থাকে, সেগুলি ভেঙ্গে গেলে নার তেমন মূর্তি হয় না। 

ষতীক্জবাবু একশ্রেণীর সামাজিক সভ্যতার ষ্াচ ছিলেন। তার স্লে সঙ্গে সেই ছাচ নই হলে 

দেশের পক্ষে বড়ই ছুর্দিন বলতে হবে । 

শ্রীযুক্ত ক্গীরোন প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয় বলিলেন, ৬যতীন্র বাবুর আমি 
সহকর্খ্ী ছিলাম নান ক্ষেত্রে--এই পরিষদেই তাঁর সঙ্গে অনেক কাজ করেছি। আমরা এক- 
বয়সী ছিলাম। প্রায় ৪* বৎসর পূর্বে একট! ঘটনায় দেখেছি, তিনি তীহার জ্যেষ্ঠ ৬ম্ুরেক্ত" 
বাধুকে কত শ্রদ্ধা! ও ভক্তি ফরিতেন। তাঁর মত সদালাপী লোক বিরল বল্লে অতুযুক্তি হবে 

না। তীর পাঠ-নিষ্ঠা অন্ুকরণীয়- এমন সামগ্রী ছিল না, যা তিনি পড়িতেন না। তার 
স্থসজ্ভিত লাইবেরীটি দেখবার জিনিষ। তাহার জ্ঞানের সীম! ছিল না; তিনি জ্ঞান প্রকাশ 

করতেন ন1,--কথাপ্রসঙ্গে যে সকল আলোচন1 করিতেন, তাহাতে তাহার গভীরত! ও প্রসার 

বুঝিতে পারিতাম। তিনি ষে এত বড় শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, তাহ অনেকেই জানেন ন!। 

তিনি জান ও প্রজ্ঞানের অবতাঁর ছিলেন। এ জগতে তীর স্থান তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, . 

আর আমার বিশ্বাস, পর-জগতেও তীর স্থান স্থপ্রতিঠিত হয়েছে। | 
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রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ু রসায়নাচার্য্য সিআই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস 
বাহাছর বলিলেন,_-“যে সকল গুণ থাকিলে লোঁকের ভালবাসা ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে 

পার! যায়, দ্বগঁয় যতীন্দ্রবাবুর সেই সকল গুণই ছিল। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ণা-_-এই তিনটির অতি 
অপূর্ব সমাবেশ তাহাতে দেখ! গিয়াছে তাহার জ্ঞানের বা তক্তির পরিচয় দেওয়। অনাবশ্তক। 

তাহার কর্মজীবন প্রশস্ত ছিল, তিনি কর্মজীবনে প্রতিভাশালী ছিলেন। তাহার বহুল কর্শের 
মধ্যে যে কর্ম্দের জন্ত তীহার কীর্তি বাংলার সাহিত্য ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাহ! 

এই পরিষৎকে গড়িয়া! তোল1। পরিষৎকে ধার! গড়িয়াছেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। পরিষদের 

তিনটী তৃস্ত-_রামেন্ত্র, ব্যোমকেশ ও যতীন্ত্র--ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছে, এখন পরিষদের জীর্ণ 
অবস্থায় কেবল শ্রীঘুক্ত জীরেন্্বাবুই একটীমাত্র স্তস্তর্ূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাকে রক্ষা 

করিতেছেন। পরিষৎ এখন নান! বিপদ্ ও অন্বিধায় প্রপীড়িত, খণজালে বিপন্ন এবং গৃহ- 

স্কারে ব্যতিব্যস্ত। বতীন্দ্রবাবুর স্থৃতিরক্ষার প্রস্ত।ব নিশ্চয়ই উঠিবে। পরিষদের জীর্ণসধক্কার 

ও নানা বিপদ্ হইতে ইহাকে রক্ষ। করিলেই তাহার উপযুক্ত স্থৃতিরক্ষা কর! হইবে_মূর্তি বা 

চিত্র প্রতিষ্ঠায় তেমন স্মৃতিরক্ষা হইবে ন।-_-পরিষতকে পুনর্গঠিত ও গু প্রতিষ্ঠিত করিলেই সাহার 
স্মৃতি বজায় থাকিবে । তিনি বরাবরই বলিয়া গিয়াছেন ষে, মাতৃভাষ! ছাড়! শিক্ষার বাহন 

কিছুই হইতে পারে না_-ভারতে ও বঙ্গে যে অস্বাভাবিক প্রণালীতে বিদেশী ভাষার সাহাদ্যে 

শিক্ষা দেওয়া! হয়, তাহ! চলিতেই পারে না। পরিষৎ হইতে এই বিষয় শিক্ষ।-বিভাঁগের 

ও বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের নিকট তিনি বহার জানাইয়াছেন। তাহার আশ। স্বর্গীয় আশুতোষ 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্া।লয় কতকপরিমাণে পুরণ করিয়াছেন। 

ত্বাহার জীবন আদর্শজীবন ছিল--বঙ্গের সমগ্র জমিদার-মন্প্রদায়ের নিকট তাহার মছান্ আদর্শ 

উজ্জ্বল দৃষ্টান্তর্ূপে গৃহীত হইলে দেশের বহু উপকার হইবে।” এই কণাণশুলি বলি! তিনি 

নিয়োক্ত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, 

প্রথথন্ম প্রশ্তাশ্ন- 

“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম স্তস্তস্বরূপ ও একনিষ্ঠ সেবক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

সহকারী সভাপতি ও ভূতপুর্বব সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও বলগীয়-সাহিত্য-পবিষদের এবং রমেশ- 
ভবনের স্যাসরক্ষক, একাধারে বাণী ও কমলার বরপুত্র, বঙ্গদেশের মন্থতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, 

দেশের সর্ববিধ সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাঁত!, মনীষী, পরমভাগবত, স্বধশ্মীপরায়ণ, স্বদেশসেবক 

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শরীক ভক্কিভৃষণ এম এ, বি এল্ মহাশয়ের আকম্মিক পরলোকগমনে 
বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ অগ্ভকার বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়! গভীর শোক-প্রকাশ 

করিতেছেন। তিনি বঙ্গবাণীকে জগতের অন্ঠান্ত সমৃদ্ধিশালিনী ভাষার সহিত সমাসনে 

বসাইবার জন্ত আজীবন চেষ্ট! করিয়াছিলেন এবং বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্গভাষার সাহায্যে 

যাবতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ত একাস্তিক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সামাঞ্জিকতার় ও [সৌবন্তে 
তিনি আরর্শরূপে সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। আঁজ তীহার অভাবে বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা ও 
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বাঙ্গালী সমাজের এবং বিশেষভাবে বঙ্গীয়-সা হিত্য-পরিষদের প্রভৃত ক্ষতি হইল, তাহা সহজে 
পুরণ হইবার নহে । বঙলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহার শোকসস্তগ্ত পরিবারবর্গের এই নিদারুণ 

শোকে সমবেদন! জ্ঞাপন করিতেছেন ।৮ 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,_-“আমি এই প্রস্তাব 
সমর্থন করিতেছি । যশীন্দত্রবাবুর সঙ্গে আমার ৩৫ বছরের বেশ নিবিড় পরিচয় ছিল । এই 

দীর্ঘকালের পরিচয়ে উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধের ছায়াপাত হয় নাই। এই দীর্থকালের 

পরিচয়ে তার সহিত একট! ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই জন্য এই পরম 

আত্মীয় তা-স্থলে পক্ষণাতমতশুন্ত হইয়া কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সংক্ষেপেও তাঁর 

বহুমুখী প্রতিভার কথা রল! অপস্তভব। এই পর্ষং যখন শিশু, তখন ধাহারা ইহার ধাত্রীরূপে 

ইহাকে পৌধণ ও পালন করিয়াছেন, যতীন্দ্রধাবু তাহাদের প্রধান। সেই শৈশবেই তিনি 

জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই ক্ষুদ্র বীজ কালে প্রকাও মহীরুহে পরিণত হইবে - যাহার 

ছায়াতে বঙ্গবাণী ঠাহার মহিম। দেশবিদেশে প্রচার করিবেন । নন্দ যশোা যেমন ভাবে 

গোপালের ধাত্রীত্ব করিয়াছিলেন--সেইরূপ অতিষত্বে প্রতিপালনের দ্বারা ও পরিপোষণের 

হবার! বাঙ্গালার এই অতি গৌরবের বস্তুটি গড়িয়া তুলিয়াছিবেন। তিনি এখন বৈকুষ্ঠে 
গিয়াছেন। তিনি যেখানেই থাকুন- সেই পরব্যোমে গেলেও এই পরিষদের প্রতি 

সন্গেহ, সান্ুরাগ ও সম্রদ্ধ সম্বন্ধ স্মরণ করিবেনই। বাহার তাহার সহযোগিতা! 

করিয়াছেন এবং যাহারা ' তাহার সহকম্ী ছিলেন, তাহারা জানেন, বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি তাহার কি গভীর ও প্রকান্তিক অন্থরাগ ছিপ এবং ইহার শ্রীবুদ্ধিতে 

তাহার কি অকু্ উৎসাঠ ছিল। এই যে কলিকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়-_যাহাকে সন্ৃদয় 
জর্ড রোনান্ডশে মহোদয় একটা "বরাট বেখাপ্প।” (5১090200905 900177815 ) আখখ্য। 

দিয়াছিলেন--যতীক্দ্রবাবুর দৃষ্টি দেই বিশ্ববিষ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর উপর পতিত হইয়াছিল। 

বিদেশী ভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা! প্রচলনের বিরুদ্ধে তিনি এই পরিষং হইতে কত আপত্তি 

উপস্থিত করিয়াছিলেন--তিনি বিশ্ববিষ্তালয়ের নিকট ও বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের নিকট বঙ্গভাষার 

দাবী বরীবরই পেশ করিতেন। তিনি বলতেন, “বিদেশীয় বাহনে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ? -কি 

লজ্জার বিষয় ।, স্বগীয় স্বনামধন্ঠ স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে বিশ্ববিগ্ভালয়ে 

বঙ্গভাষা এখন কথঞ্চিং গপ্রবেশ[ধিকার পাইয়াছেন। কিন্তু আমর! এখনও সন্তুষ্ট হইতে 

পারিতেছি না। বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের যে ন্তাষ) আসন দেশীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ে হওয়া উচিত, 

তাহা এখনও হয় নাই। ইহার জন্ত পরিষৎ হইতে ও বঙগীয়-দাহিত্য-পম্মিলন হইতে যে 

আন্দেলন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন যতীক্দ্রবাবু। বঙ্গভাষার 

ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা মআলোচন! হইলে তাহাকে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে দেখিয়াছি । মেদিনীপুরে 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের অধিবেশনে তিনি সভাপতি ছিলেন। সেখানে বাঙ্গালার, ভাবী, 

গৌরযের বিষয়ের আলোচনায় তাহাকে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে ও তীর চক্ষে আনন্দা, পড়িতে 



তীয় বিশেষ ] কার্য্য-বিবরণ ৫ 
দেখিয়াছি । তিনি দার্শনিক ছিলেন। দর্শনে তীহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। শুধু পাশ্চাত্য 

দর্শন নহে_-সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন তিনি নিবিড়ভাবে আলোচন। করিয়াছিলেন। 

তাহার ও আমার সাধ ছিল যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শন বিষয়ে সদগ্রস্থ পরিষং হইতে বাহির কর!। 

আমাদেপ এই 11)119501)1)1091 511৩১ গ্রচারের ইচ্ছা এখনও আছে। তাহার আকাতিকফি 5 

এই গ্রস্থমাল! প্রকাশ করিলে তাহার ম্মতিরক্ষার একট! উপায় হইবে--তৈলচিত্র করিয়া 

হঈাবে ন।। পরিষংকে স্থাঘিত্বরান করিলে তাহার আত্ম! তৃপ্ত হইবে। তাহার অন্তান্ত 

সদৃগুণের কথা বলিব না-_ আত্মীয়ের মুখে সে সব কথ। শোভা পায় না” 

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া 

বলিলেন যে, যণন্দ্রনাপের সন্বন্ধে অনেক কথা বলা বাকী রহিয়াছে । আমি সব কথ! 

বলিতে অক্ষম_-ভ্িনি আমার আত্মীয়মধ্যে গণ্য ছিলেন। তীহার মধুরভাব ভুলিব ন1। 

হিন্দু ধর্ম ও সমাজের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। 

প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ 'এম্ এ মহাশয় নিয়লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, 

“প্রথম প্রস্তাবের প্রতিলিপি অস্কার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে শ্বগাঁয় রায় যতীন্দ্রনাথ 

চৌধুরী মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক ।» 

তিনি বলিলেন, “ব্ঈীম-সাহিতা-পরিষদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া! আমার ষে সব 

বন্ধুপাভের সৌভাগা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যতীন্দ্র বাবুর স্থান অতি উচ্চে। বহুদিন তাহার 
সঙ্গে কাজ করার স্থুযোগ আমার হইয়াছিল। সেই জন্ত তাহার *ম্বন্ধে অনেক কথ! জানি। 

অনেক ব্যক্তি দেখিয়াছি যে, ষত ঘনিষ্ঠতা তাহার সঙ্গে হয়, ততই তাঁহার উপর অশ্রদ্ধা হয়। 

কিন্ত যতীন্দ্রবাবুর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া দেখিয়াছি যে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধ! উততরোত্তর. বৃদ্ধি 

হইয়াছে । তাহার গুণ ছিল বহুমুখী । আমি তাহার গুণমুগ্ধ। বি্াপাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে 

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, বিধাতা বাঙ্গালী গড়িতে গড়িতে তাহাকে মানুষ গড়িয়াছিলেন। তেমনি 

যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বজ। যায় যে, স্ষ্টিকর্তী জমিদার গড়িতে গড়িতে তীহাকে মানুষ গড়িয়।- 

ছিলেন । তিনি বাণী ও কমলার বরপুক্র ছিলেন। তিনি নৈয়ায়িক হইয়াও রসের সাগর ছিলেন। 

নব্য হ্ভায়ের কঠোর গণ্ভীর ভিতর প্রবেশ করিয়াও তাহার প্রাণ প্রেমে পুর্ণ ছিল। বৈষ্বের 

মধুরধর্্ন তাহার প্রাণের জিনিষ ছিল। তিনি সঙ্গীতের বিশেষ সমজদার ছিলেন। পাশ্ডিত্য 

ও বিনয়ের অপূর্ব সমন্বয় তাহাতে দেখিয়াছি । একদিকে তিনি যেমন নত, বিনয়ী ও মাধুধ্যপূর্ণ 

ছিলেন, অন্ত দ্রকে তিনি তেমনই পূর্ণভাবে ম্বাধীনচিন্ত ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে এ বিষয়ে 
তিনি যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন । তিনি দলপতি ছিলেন, অথচ দলাদলির মধ্যে ছিলেন 

না।-তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজপতি ছিলেন। তিনি কারদ্থ-সমাজের, শুধু কারস্থনমাজ 

কেন, বঙ্গসমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন 
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শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া! বলিলেন,-_“এই প্রস্তাবের 

সমর্থন অনাবশ্ক। ভবে স্বজাতি, সহকারী ও বাঙ্গালী হিসাবে এট সহানুভূতির প্রন্তাব 
সমর্থন করিতেছি । তিনি বঙ্গতাষ!, বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও কায়স্থ-সভার বিশেষ সেব৷ 

করিয়াছেন। কায়ন্থ-সমাজের উন্নতির জন্ত--জাতির কল্যাণ সাধনের জন্ত আজীবন চেষ্টা 

করিয়াছেন। বঙ্গভাষা ও পরিষৎ সম্বন্ধে তাহার মহতী চেষ্টার কথা নূতন করিয়া! বলিবার 
কিছু নাই। তিনি পরিষদের প্রাণ ছিলেন। মাসের মধ্যে ২ দিন তিনি পরিষদে 

আসিতেন এবৎ পরিষদের সকল বিভাগের কার্ষ্যের সংবাদ লইতেন। সামাজিকতায় তিনি 

প্রাচীন ও নবীনের সংযোগ-সেতু ছিলেন, তাহার সামাজিকতা! অন্থুকরণীয়। তাহার সেই 

আনন্দময় মূর্তি আর মামর1 দেখিতে পাইব ন1।” 

অধ্যাপক শ্রীষুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশর নিষ্বোক্ত তৃতীয় প্রস্তাব 

উপস্থিত করিলেন,-- 

ততীন্ত প্রস্তাব 

“বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে স্বীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের উপযুক্ত স্থৃতি- 
রক্ষার জন্ত যথোচিত ব্যবস্থ|! কর। হউক এবং এই কার্য্য সম্পাদন জন্য সিরিগির ব্যক্তিগণকে 

লইয়! একটি স্থৃতিসমিতি গঠিত হউক ।” 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রমাদ শান্ত্রী। শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দন্ত। রায় চুণীলাল বন 
বাহাছুর। শ্ট্রাযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বস্থু। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ 

দাশ গুপ্ত । শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। শ্রীধুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। শ্রীযুক্ত ছিরণকুমার রায় 

চৌধুরী । গ্রীঘুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ । শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ । শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ । 
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থু। শ্রীযুক্ত শটীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যান। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
পণ্তিত। শ্রীযুক্ত অযৃতকৃষ্ণ মল্লিক। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্যাভৃূষণ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 

সোম কবিভূষণ। 

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিলেন,__স্বগাঁয় যতীন্দ্রবাবুর সহিত এক 
সঙ্গে এই পরিষদে বহু দিন কার্য করিয়াছি; তিনি সম্পাদক ছিলেন, আমি তাহার সহকারী 
ছিলাম। তিনি অত্যন্ত উদারপ্রকতির লোক ছিলেন। কাজের জন্ত অনেক সময়ে তাহার 
সহিত মতভেদ হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে ভদ্রতার ও সৌন্তের ব্যতিক্রম দেখি নাই। 

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,_”"আমি পরিপুর্ণ 

হৃদয়ে এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি । প্রিয়জন বিরহে আমি কাতর-_যতীন্দ্রবাবু আমাকে 
অতিশয় দেহ করিতেন। তিনি দেশের সর্ববিধ সতকর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হিতকামী, ব)জি, 

ছিলেন। তিনি দ্রেশের কাজের জন্ত আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন । 



দ্বিতীয় বিশেষ ] কার্য্য-বিবরণ ৭ 

স্বজাতির-__স্বভাষার--স্বপমাজ ও ধর্মের জন্ত তাহার প্রাণ কাদিত। পরিষৎ তাহার বৈজয়স্তী- 

কীর্তি। ইহার তিনি সম্পাদক ছিলেন-_এই গুরুভার কত অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত বহন 
করিতেন। পরিষদের প্রত্যেক ইষ্টকথানি তাহার রক্ত দিয়! গাঁথা । তাহার সায় আমরাও 

ষেন পরিষৎকে সেই ভাবে সেবা করিতে পারি । আমাদের সব নাধনা-সামধ্য ষেন এই মায়ের 

দেউল রক্ষার জন্য কেন্দ্রীভূত করি। রাজনীতি বিষয়ে তাহীর জ্ঞান অপরিসীম ছিল। 

বারাসতে কন্ফারেন্সে তাহার সভাপতির অভিভাষণ শুনিয়াছি। তিনি একদলের রাজ- 

নৈতিক ছিলেন। কিন্তু কখনও তিনি দলকে দেশের চেয়ে বড় করিয়া ভাবিতেন ন]। 

তাহার চরিত্র অপাপবিদ্ধ--নিফলঙ্ক ছিল। তিনি শুত্রতার আদর্শ ছিলেন--মনট। তাহার 

সাদ! ধবধবে ছিল। ঈশ্বরে প্রেম ও বিশ্বান তাহার প্রথর ছিল। তিনি টনয়ায়িক তাকিক 

ছিলেন-_ব্রক্গনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন । রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্তর সুরেন্্রনাথের ও শিশিরবাবুর শিষ্য 

ছিলেন। ব্যোমকেশ গেলেন, রামেন্দরন্থন্দর গেলেন--আবার যতীন্ত্রনাথও গেলেন--আমরা 

কাহাকে লইয়! থাকিব ?” অত:পর তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-“যতীন্দ্রবাবুর কথ! আপনারা অনেক শুনলেন। 
বস্তাগণের মধ্যে অনেকেই তার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন, আমার সঙ্গে ৫০ বছর আগে 

তার জানা শুনা হয়-বখন তিনি হেয়ার স্কুলে পড়তেন, তখন থেকে আমার সঙ্গে 

আলাপ। ধতীন্দ্রবাবুর বংশ বাঙ্গালার একটা অতি প্রাচীন জমিদারবংশ। 

তিনি প্রাচীন জমিদারবংশের প্রাচীন রীতিনীতিতে দুরন্ত ছিলেন। নুতন ও পুরাতন 
সভ্যতার নিদর্শন তীহাতেই দেখিয়াছি । তিনি কথকতা, পুরাণ ও প্রাচীন গল্প 

শুনতে খুবই ভালবাপিতেন । আর এ সব গল্প তিনি অনেক জানতেন। তাঁর ০৪10০/০ ছিল 
এক রকমের, যা সাধারণের কাছে পাওয়া যায় না। সাহিত্য-পরিষদে তাঁর সঙ্গে কাজ 

করেছি। অনেক ক্ষেত্রে আমি তার উপর রাগ করেছি। তিনি কিন্তু বাগতেন না। 

ইংরেজিওয়ালাদের অমন ধার! দেখা যায় নাঁ। সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হয়েছে--ত! 
আর বলবার নয়। এ ক্ষতি পূরণ হবে না। তাঁকে এবছর পরিষদের সভাপতি করতে 

চেয়েছিলাম--তার প্রস্তাবও করেছিলাম । তিনি বলেছিলেন--'আপনি য' প্রস্তাব করবেন, 

তাতে আমার আপত্তি থাকিতে পারে না।' এভাবে আমার প্রস্তাব বার্থ হবে, তা 

জানতাম না। তিনি শ্বর্গে গেলেন। আমাদের কট বলে বোঝাঁবার নয়। আমরা আশা 
করি, তার বংশের উপযুক্ত বংশধরগণ পরিষদে এসে তার স্থান গ্রহণ করুন--ইহাই 

আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা |” 

পরত শ্রীযুক্ত কুষ্ণচন্দ্র স্বতিতীর্থ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, 

ধতীন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে বল! ঢের বাকী আছে। ঝাঙ্গাল। দেশে তার মত মানুষের দ্বিতীয় 
আদর্শ,নাই। তিনি সকল সতা সমিতিতেই যোগদান করিতেন। পাঁচ বছরের শিশুরা 

ধর্দি সভা ক'রে তাকে ডেকেছে, তিনি অল্লানবদনে সেখানে গিয়ে তাদের উৎসাহ দিয়েছেন । 



৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 

শব্গীয় শুর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পর এমন আর দেখা যায় নাই। তার গুণ, 

ছিল অনন্ঠসাধারণ। রান্ষণ পণ্তিতগণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা তার মত কেউ দেখাইতে 

পারিবেন কি না, সন্দেহছ। 

হ্ীনগেন্দ্রনাথ মোম কবিভৃষণ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

প্রথম মানিক অধিবেশন 
২৩এ জ্যেষ্ঠ ১৩৩৩, ৬ই জুন ১৯২৬, ববিবার, অপরাহ্ন ৬ট1। 

ীযুক্ত মন্মথমোহুন বস্থ এম এ-_সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়,_-১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত 

নির্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন--শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ ও : 
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়-প্রদত্ত একটি সদাশিবমুর্তি, ৫। শোক প্রকাশ__(ক) রাজ। 
সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর, (খ) “সৌরভ”-সম্পাদক কেদারনাথ মন্জুমদার এবং (গ) রায় কুঞ্জলাল 
সিংহ সরদ্বতী মহাশয়ের পরলোকগমনে॥ ৭। প্রবন্ধ-পাঠ _স্রীযুক্ত অমুলাচরণ বিদ্তাভূষণ 
মহাশয়-লিখিত “অন্থরজাতি” নামক প্রবন্ধ, এবং ৮; বিবিধ। 

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীধুক্ক গণপতি সরকার বিস্তারত্ব 
মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মণীন্রমোহন বসু এম এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মন্ধমোহন 

বন্গু এম এ মহাশম্ন সভাপতির আগন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত দ্বাত্রিংশ বাঁধিক সপ্তম ও অষ্টম বিশেষ অধিবেশনের কার্য) বিবরণ পঠিত বলিয্! 
গৃহীত হইল। 

২। ক--পরিশিষ্টেনলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর বঙ্গীয়. 
সাহিত্যপরিষদের পাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন। 

৩। খ-_-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত দি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার- 

দাতুগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর! হইল । 

৪| শ্রীযুক্ত ডাঃ শরচচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত রামকমল লিংহ মহাশয় কান্দীর নিকট 

কইতে যে লদাশিবমৃত্তি সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইল.এবং 
তাহাদিগকে ধন্তবাদ দেওয়া হইল। 



প্রথম মাঁসিক ] কার্ধ্য-বিবরণ ৯ 

৫€| অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃলাচরণ বিছ্যাতৃষণ সম্পাদক মহাশয় নিয়োক্ত সাহিত্যিক 

ও পৃষ্ঠপোষকগণের মৃত্যুসৎবাদ জ্ঞাপন করিয়! তাহাদের পরিচয় গ্রদান করিলেন । 

(ক) মহিষাদলের রাজা সতী প্রসাদ গর্গ বাহাদর। ইনি পরিষদের পরম হিতৈষী 

আজীবন-সদস্ত ছিলেন। পরিষদের গৃহ-প্রতিষ্ঠার সময় তিনি পরিষৎকে যথোচিত 

দন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং পরে পরিষদের স্থায়ী ধনভাগারে বন দান 

করিয়। ইহার আলীবন-সদন্ত হইয়াছিলেন। 

(খ) “দৌরভ+-সম্পাদক কেদারনাঁথ মজুমদ(র। ইনি পরিষদের ও বঙ্গীয়-সাহিতট- 
সম্মিলনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তীহারই চেষ্টায় ময়মনসিংহে পরিষদের এক শাখানভা 

স্থাপিত হয় ও তিনি তাহার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন 

সাহারই চেষ্টায় ময়মনসিংহে অনুঠিত হয়। তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। 
এতদ্ব্তীত তাঁহার ময়মনসিংহের বিবরণ, ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় 

গ্রন্থ রহিয়াছে । তিনি চিরকুগ্ল ছিলেন। তাীঁছার সাহিত্য-সাধন। সফল হইয়াছে। 

তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যের একজন অকৃজিম ও নিষ্ঠাবান দেবক ছিলেন। 

(গ। রায় কুঞ্ধলাল সিংহ সরস্বতী। ইনি পরিষদের প্রায় প্রথম হইতেই একজন 

হিতৈধী বন্ধু ছিলেন। তিনি পরিষদের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির ও অন্তান্ত শাখাসমিতির 

সভ্য থাকিয়া পরিষদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন । 

মকলে দণ্ডায়মান হইয়] মৃত ব্যক্তিগণের গ্রতি সন্মান জ্ঞীপন করিলেন। 

৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাতৃষণ মহাশয় তাহার “অনুর জাতি” নামক প্রবন্ধ 

পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে 

ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু সআালোচন। করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত উপেন্্রচন্্র শাস্ত্রী 

মহাশয় প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করিলেন এবং প্রবন্ধলেখক মহাশয় সেগুলির উত্তর দিলেন 

এবং জানাইলেন যে, তিনি প্রবন্ধ প্রকাঁশকাণে প্রশ্ন গুলির সমাধান করিবেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙগ হয়। 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার প্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 

সহকারী সম্পাদক । পভাপতি। 



ক--পরিশিষ্ট 

পস্ভাবিত সাধারণ-সদস্থগণ 

১। প্র- শ্রীযুক্ত রমেশ বনু এম এ, সম-_শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম ভি, এম এস্ 
সি, সন্ত _শ্ীযুক্ত চাকুচন্্র চৌধুরী বি এল, উকিল, ৭৪1১ মাণিকতলা! ্্রীট, ২। শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্ 

চৌধুরী, ৭81১ মাণিকতপ! স্বীট;) ৩। প্র- শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্দ্বল্লভ, সম -- 

শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সদস্ত-_শ্ীধুক্ত মণীন্দ্রকুমার আচার্য্য বি এ, ১০।২ বিপ্রদাস সীট; 
৪। প্র-শ্রীধুক্ত পূর্ণচন্ত্র বারিক, সম--এী, সদস্ত- শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বারিক, ১৪১এ 

আপার সাকুণলার রোড, ৫1০ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে সরকার এস এ এস, পলাসবাড়ী 

চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী, পলাসবাড়ী, রঙ্গপুর, ৬। শ্রীযুক্ত লোচনমণি নাথ, সাব-রেজিষ্ার, 

পলাসবাড়ী, রঙ্গপুর। প্র-শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাগ দত্ত, সম--ও, সদস্ত-_ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকষ 
দত, ২২।১ বেচু চাটার্জি স্বীট, কলিকাতা;  ৮। প্র-শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 
সম--এ, সদস্ত- শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সান্যাল এম এ, বি এল, ১৭৪১ আমহাষ্ 

বট; ৯। প্র--ভ্রীযুক্ত অমূল্যচর্ণ বিস্তাভৃষণ, সম-শ্রীযুক্ত বাঁণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্ব, 
সদন্য-__শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্রোপাধ্যায়, হাওড়া ; ১*। প্র-্রী, সম-_ শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, 

সদহ্/__শ্ীযুক্ত কাস্তিচন্দ্র ঘোষ, ১৩৪ কর্ণওয়াঁজিস গ্বীট, . ১১। শ্রীযুক্ত ফণীজ্মনাথ দে 
এম এ, বি এল, ৪ পটুয্াটটোলা লেন; ১২। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব, ৩ মুক্তারাম রো; 

১৩। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ]ায় এম এ, দৌলতপুর কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা ; 

১৪। রায় সাহেব শ্ত্রীযুক্ত খধিকুমার বিশ্বাস, এ্যাসিষ্টাপ্ট ইঞ্জিনিয়ার, ৪১ বলরাম 

ঘোষ স্বীট ; ১৫। প্র- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্তাতষণ, সম-- ী, সদন্ত-্রীযুক্ত যোড়শীচরণ 
মিত্র, জমীদার, সাঁকরেল, হাওড়।; ১৬ । প্র- শ্রীযুক্ত যোগীব্্রগ্রসাঁদ মৈত্র, সম-- এ, 

সদস্য__শ্রীযুক্ত বেওহার বাঁজেজ্জ সিংহ, ফুটাঁতাঁন, জব্বলপুর; ১৭। প্র-শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ 

বিদ্যাভূষণ, সম-_ ধী, সদস্য শ্রীযুক্ত চতণ্তীচরণ দাস, সিঙ্গুর, হুগলী; ১৮1 প্র-জীযুক্ত 
নরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, , সম--এ, সদস্ত শ্রীযুক্ত ললিঙমোহন চৌধুরী, ম্যানেজার-_নিউ 

জীনাগড়া কলিয়ারি, ঝঁড়িয়া ; ১৯। প্র-- রায় শ্রীযুক্ত মৃতুপ্রয় রায় চৌধুরী লাহাছর, সম-- 
ত্র, সদস্ত-_ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বক্সী এম এ, বি এল, কোচবিহার ; ২০। শ্রীযুক্ত ডাঃ 

হামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বদরগঞ্জ ডিস্পেম্সারী, বদরগঞ্জ, রজপুর; ২১। প্র- শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্রকৃষণ বন্থু বি এ, সম--তঁ, সদস্ত-_ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেজ্্নাথ মিত্র, ৯৫ গ্রে সী । ২২। প্র- 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এম এ, বি এল, সম--এ, সদস্ত--শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ 
কাঞ্জিলাল, ১০ গোক়্াবাগান লেন। ২৩। প্র-_ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম-- এ, 

সদস্--গ্ীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার, ১৩৪।এ রামকাস্ত বসু দ্রীট; ২৪। প্র- শ্রীযুক্ত 

! 
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উপেন্ত্রনাথ মিত্রবর্ধশীস্ত্ী, সম-শ্রীযুক্ক অমূল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ, সদস্ত-শ্রীযুক্ত প্রসম্নকুমার 
রা বি এ, কাঠাল, দশমানি, খুলনা; ২৫। প্র-বৈদামহোপাধ্যায় কবিরাজ 

শ্রীযুক্ত গিরিজা গ্রসন্ন সেন, সম _-ও, সদস্ত-_শ্রীযুকত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭ জয়মিত্র ঘাট 
লেন, কুমারটুলী; ২৬। প্র-শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ চট্রেপাধ্যায় বিগ্তাবিনোদ, সম--এ, 

সদত্য---ভ্রীযুক্ত জি এন বন্থ বি এ, বি এস, ম্যানেজার পুপরী এষ্েট, জনকপুর, বি এন ক্লু 

রেলগুবে ; ২৭। প্র শ্রীযুক হিরণকুমার রাপ্ণ চৌধুরী বি এ, সম--্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 
বিগ্তাভৃূষণ, সদন্ত-_ শ্রীযুক্ত প্রাণতোষকুমার চন্দ্র, জমীদার, ১১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন; 
২৮। প্র-শ্রীযুকত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত, সম-ত্র, সদস্ত--শ্রীযুক্ত শৈলেন্নাথ ঘোষ, 

৭৫ আমহার্ট গ্বীট, কলিকাতা । | 

খ--পরিশিষ্ট 

উপহারশ্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক 

উপহাঁরদাতা_শ্রীযুক্ষ জিতেন্দ্রনাথ বন্ধু বি এ, উপহৃত পুস্তক-_-€১) পরা-প্রসঙ্গ (দনাতন 

ধর্মতত্ব-বিবৃতি ); শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি--(২) ভাঙ্বরীয় বীজোপনয়, (৩৩) রেখাক্ষর 

বর্ণমাল।; শ্লীষুক্ত পঞ্চানন মিত্র _-(8) স্থুপগ, (৫) স্থপধ সঙ্কেত, (৬) শাশ্বত-সংবাঁদ, ১ম বর্ষ, 

১৩২৯-৩০, পে) এ, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৩*-৩১, (৮) মহামানবন্থের ক্রমবিকাশ বা ধর্মতত্বের 

ক্রমবিকাশ, (৯) প্রমের মিলন, (১০) বাতি, (১১) এক সত্যে হিন্দু মুপলমান, (১২) 
মনুষ)ত্বলাভ; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ _(১৩) পাল্লা; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

(১৪) ষক্ষাঙ্গন। কাব্য বাঁ নবমেঘদূত; শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী -৫১৫) সন্ধ্যামণি ; শযুজ 

হীরেন্দ্রনাগ দত্ত এম এ) বি এল, (১৬) মহাভাঁরত--আদিপর্ব, (১৭) কাকলী, (১৮) বিকারে 

বিকাশ, (১৯) বিশ্ববন্ধু, (২০) কারস্থসন্দর্ত ও শ্রীগর্ভদংহিতা, (২১) ব্রজবার্তা ও তন্মহাত্ম্য ; 

যুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ-(২২) বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাঁষণ, বীরভূম, 

১৩৩২ ; শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সুর--(২৩) কর্তার ইচ্ছায় কন্ম। 101) [1218051, 9০. 

০01:110018, 09702] 170131150101713200 708) ১696910200 910/176 05 

19002195501 019 09:0109120159 10591017011 11008200110 03 7681 

1954--257 (২৫) 1১5৮1০% 06 £21100100151 00015000517 10018) 1924-24. 

(২৬) ১৪050০৪1150155 1618007600 7381015 10 10012, 19247) (২৭) 

[01217101015 11001087, ৬০1, 5৬111, 271 1৬, 0000051, 79257) (২৮) 

[19959011765 01 0১5 130810 ০01 51010010015 117 11701217810 2 10592 017 

06 70) 10609101361, 1925 2100 (01109105095 2 10175 000%061-10-011916, 

88705] 5৪০/৪০17180) 73০০৮ 1090০ -(২৯) 0০991701] [19062011055, 0091 



১২ বঙ্গীয়-স।হিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 

[২০001380821 1501512015৩ 0000011) .75/176160) 56531010, 1926, 

৬০1. 440, ০1) (৩৪) 10০. ০3, ৫৩১) 1২90: 017) 20110 [05600610010 

1301058] 001 0৪ 5681 1924-25 ) (৩২) [601 01) 0) £১0101015050100 01 

1361691, 1924-25 )171106 ০018001, 98500 11056010, 1২810:06 (1050715981) 

০. ১. (৩৩) 20002] 1২50০91৮ ০01 019 7691 1924-25) ৬8501 11056010001 

১90101055) তি৪1606 71076 580161515) 9101005010120 10500600190) 0.9.৮ 3) 

0011)1009 15005160105 €105 11006117800121 00100015519 00 20010951081] 

ব 07)6170120015. (৩৫) 4১10 £101)8501081681 0০011606017 0) ড0101025 08107019, 

0620. [719-5120 41712019 ) শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি এস্-পি, এম এল সি-- 

(৩৬) 361600079 ঠি0ো 07৩ ৬৮110055200 9155607063 ০91 1.9 [915 76211 

11010217 110161)61066) 0, ১১1, 1, চে 3155 2005 50155701 361061281০1 

10015--( ৩৭) 060618] 1[২60৩%৮ ০ 0১৩ 50157 01 17019 1924-25 7 শ্রীযুক্ত 

গণপতি সরকার বিদ্যা রত্ব--( ৩৮) 10100 0,001 01590981205, (৩৯) 117৩ 

48, 13, 05011311055) ৫৪০) 1116 4৯, 13, ০১ ০ £0000101311052 2170 01161 

1109৩ ড911800179, (৪১ )701)2 ₹200151171150917 ০01 3110151) 1300510155, ৫২) 

11199101701; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম এ- (৪৩) 17 [1101021501)16 

[01০01090219 (01100 8 05061), 

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন 

৪ঠ1 মাষাঢ় ১৩৩৩, ১৯এ ভ্কুন ১৯২৬, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা। 

রায় শ্রীযুক্ত চণীলাল বস্তু দি আই ই, মাই এস ও, এম বি, এফ মি এস 
বাহাদুর _-সভাপতি। 

আলোচা বিষয়-_প্রাচীন গৌড়ের ভাস্কর্য) (9০811900165 71 4১001617638. 008) বিষয়ে বক্তা 

বন্তা--শ্রীযুক্তা ডাঃ ষ্রেল! ক্রামরিশ পি-এচ. ডি। 

জীযুক্ত হীরেজ্জনাথ দত্ত এম এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বপস্তরঞ্জন রায় 
বিদবব্লভ মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ছু 

সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, বাহাছুর সভাপতির আদন গ্রহণ করিলেন। 



তৃতীয় বিশেষ ] কার্্য-বিবরণ ১৩ 

সভাপতি মহাশয় অগ্যকার বক্তা মহোদয়ার পরিচয় দিয়! বলিলেন যে, তিমি কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্তালয়ের একটি রত্ববিশেষ । ব্যায় স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন ভাল 

জহুরী ছিলেন। যে ব্যক্তি ষে ষে বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহাকে কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ে 

তিনি আনিয়াছেন। শ্রীযুক্ত! ষ্টেগ! ক্রামরিশ ভারতের প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য আলোচন! 

করিয়! এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এই জন্ত শ্যর আশুতোষ তাহাকেই কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্তালয়ের 710০ 21 বিভাগের ভারার্পণ করিয়াছেন। অগ্তকার বিষয় "প্রাচীন গৌড়ের 

ভাস্বর্ধ্য ।” বাঙ্গালীর পক্ষে গৌড়ের বিষয় অতি প্রিয় । গৌড় বাঙ্গালীর গৌরব । তাহার ভাস্বর্যয 

আলোচনার বিষয় । এই বিষয়ে যত অধিক আলোচন!1 হয়, ততই দেশের মঙগল। এখনও 

অনেক বিষন্ধ জানিতে পারা যান্স নাই । বরেন্দ্র অনুসন্ধীন-সমিতি এই বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম 

করিতেছেন। 

অতঃপর শ্রীমতী ডাঃ ষ্টেলা ক্রামরিশ "মহাশয়! তাহার বক্তা দিলেন এবং মাজিক 

ল্যাণ্টার্ণের সাহাযো চিত্র প্রদর্শন করিয়। তাহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখয। করিলেন। 

বক্ততা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষে বক্তা! মহোদয়াকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ 

দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি গোৌড়ের শিল্পের বিকাশ কি সুন্দর ভাবে ব্যাখ)। করিলেন। 

ম[নুষের চিন্তার ধারার সঙ্গে শিল্পের যে সকল ক্রম-পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা! অতি সুন্দরভাবে 

তিনি দেখাইলেন। এ বিষয়ে তিনি যে কতগভীরজ্ঞান, নিষ্ঠ। ও উৎসাহের সহিত আলোচন! 

করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবিবার বিষয়। এই ভান্বর্যয শিল্প বাঙ্গালার পূর্বপুরুষের জিনিষ। 

এই শিল্প এক সময় এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, বাঙ্গালার বাহিরে এই শিল্প গৃহীত 

হইয়াছিল। এই বলিয়! তিনি পুনরায় বক্তা মহোদয়!কে ধন্যবাদ দিলেন। 

ততৎ্পরে সভাপতি মহাশম়কে ধন্ঠবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়। 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যাঁলঙ্কার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

দ্বিতীয় মানিক অধিবেশন 
১২ই আধাঢ় ১৩৩৩, ২৭এ জুন ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্থ ৬টা। 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহাছুর--সভাপতি 

আলোচ্য-ব্ষ়--:১। গত অধিবেশনের কার্যাবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদশ্ত নির্বাচন, 

৩।, পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শেক-প্রকাশ--(ক) অভয়াচরণ রায় 

বি এ, এটর্ণি,। এবং (খ) সথরেশচন্জ্র মুখোপধ্যায় মহাশয়ত্বয়ের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ- 
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পাঠ--শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ. দাশ গুপ্ত এম ও মহাশর'লিখিত “প্রথম মহীপালদেবের 
রাজত্বকাল'? নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ । 

অন্যতম সহকারী সভাপতি ধায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু রসায়নাচার্ধ্য সি আই ই, 
আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, বাহাছর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত ৩২শ বার্ষিক নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বিশেষ অধি- 
বেশনের কার্য্য-বিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীত প্রস্তাবিত ও দমর্থিত হইলে পর পরিষদের 

সাধারণ-সদস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন । 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার- 

দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। হইল। 

এই পগ্রদঙ্গে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে,পরিষদের প্রাচীন সদন্ত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল 

রাম মহাশয় ছুইটী আলমারী সমেত ১৭৬ খানি বহুমূল্য প্রাপ্য বৈষ্ঃনগ্রস্থ উপহার দিয়াছেন। 
এই সকল গ্রন্থমধ্যে বহরমপুরের রামনারায়ণ শিরোমণি মহাশয়ের প্রকাশিত বহু গ্রন্থ রহিয়াছে। 

শ্রীযুক্ত বিহারী বাবু এই সকল পুস্তক উপহার দিয়া পরিষদের বিশেষ অভাব পূরণ 
করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিহারী বাবুকে ও এই সকল 

পুস্তক সংগ্রহের বিষয়ে সাহায্য করায় শ্রযুক্ত নিত্যানন্দ রাম মহাশপ্নকে বিশেষভাবে 
ধন্যবাদ দিলেন। 

৪1 সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পর্ষদের নিয়লিখিত সদশ্যঙ্থয়ের পরলোকপ্রাপ্তি 

ঘটিয়াছে। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাহ।দের স্থৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন-__(ক) 

অভয়াচরণ রায় বি এ, এটি এবং (থ) মুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

৫| সভাপতি মহাশয় অগ্তকাঁর প্রবন্ধলেখক মহাপয়কে প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ 

করিয়! বলিলেন যে, প্রাচীন গৌড়ের ইতিহাস আলোচন! কর! প্রত্যেক বাঙ্গালী এ্রতিহাপিকের 
বর্তব্য। এ পধ্যস্ত অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইলেও গৌড়ের বিষ এখনও মনেক জান। যায় 

নাই। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দ।শগ্ুপ্ত এম এ মহাশয় তীহার “প্রথম মহীপালদেবের 

রাজত্বকাল” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত অমৃল্য5রণ বিগ্যাভৃষণ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্তবাদ 

দানের পর বলিলেন যে, বর্তমানে এ দেশে যে এউতিহাসিক গবেষণ! হইতেছে, তাহা ইউরোপীয় 

বৈজ্ঞ।নিক প্রণালী হইতে দুরে আসিয়া পড়িয়াছে। মাসিক সাহিত্যে ষেএঁতিহাসিক আলোচন! 

হইতেছে, তাহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর আলোচনা সুন্দর হইয়াছে । প্রথম 

মহীপালদেব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যেখানে যাহ। বাহির হইয়াছে, তাহা! মনোযোগের সহিত পৃড়িয়! 

তিনি এই আলোচন! করিয়াছেন_-তিনি বে-নজীর কিছু বলেন নাই। ভিন্পেন্ট স্মিথ, শ্রীযু 
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রাখালবাবু, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু আঞ্জ সভায় উপস্থিত থাকিলে অনেক 

বাদাহ্থবাদ হইত। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু সকলের মত নিরপেক্ষ ভাবে আলোচন! করিয়াছেন। 

এ জন্ঘ তিনি সকলেরই ধন্তবাদাহ । 

শ্রীযুক্ত ব্সস্তরঞ্জন রায় বি্বদবল্লভ মহাশয় বলিলেন ঘে, তিনি আঙ্জিকার বিষয়ে কিছু 

বলিবার অনধিকারী, যেহেতু তিনি ইতিহাসের কোন ধার ধারেন না। তবে এতিহাসিকগণ 

যাহা বলেন, তাহ! তিনি পড়েন। এই প্রবন্ধে ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। লেখক মহাশয় 

যাহা বলিয়াছেন, তাহ! এ বিষয়ে সত্যনির্ণয়ে সহায়ত। করিবে । এই বলিয়৷ তিনি প্রবন্ধলেখক 

মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় গ্রবন্ধলেখক মহাশম্নকে ধন্তবাদ দিয়া বলিলেন,-_“'লেখক 

মহাশয় বয়সে নবীন আরম ইতিহাস আলোচনায় অনধিকারী হইলেও তাহার প্রবন্ধ মনোধোগ 

দিয়। শুনিয়াছি । তিনি যে ধারায় গ্রতিহাসিক প্রমাণগুলি গুছাইয়া বলিয়াছেন, তাহাতে 

মনে হয়, তিনি বয়োবুদ্ধির সহিত এ বিষদ্ে গব্ষেণা দ্বারা বিশেষ সফলতা! লাভ করিবেন । 

প্রবন্ধে তিনি যে সকল এ্রতিহানিকের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা মহামহোপধ্যায় শ্রীযুক্ত 

হরপ্রসাদ শারী, শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার-_ইষ্াদের 

সহিত কোথাও একমত এবং কোথাও বা তাহার মতান্তর হইয়াছে। পরিষৎ-পত্রিকায় 

প্রবন্ধট প্রকাশিহ হইলে তাহারা প্রবন্ধলেখকের মতের আলোচনা করিবার অবসর 

পাঁইবেন। শ্রীযুক্ষ নলিনীবাবু একনিষ্টভাবে তাহার বিষয়ের আলোচনা কৰিয়াছেন। আমবা 

আশ! করি, তিনি ভবিষ্ততে এ বিষয়ে মালোচন! করিবেন। তিনি বিশেষ ধন্বাদের পাত্র। 

শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় প্রবন্ধলেখককে এবং মভাপতি 

মৃহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। তৎপরে সভাতঙ্গ হয়। 

প্রীনগেন্দ্রনাথ মোম কবিভূষণ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 

সহকারী সম্পাদক। সভাপতি। 

ক-_পরিশিষ্ট * 

প্রস্ভাহিতভ সাশ্বান্ুণ-সদত্ব্য গণ 

্রস্তাবক - শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বসাক, সমর্থক-প্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ্উ-_ 

১। শ্রীযুক্ত নারায়ণদাদ মুখোপাধ্যায়, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ১৪ সচ্চাষীপাড়া লেন, 

বরাডুনগর । প্র-শ্ীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম-তী, লদস্ত-২। শ্রীযুক্ত চিন্তাছরপ 

ঘটক চৌধুরী,পোর্ট ইঞ্জিনীয়াদ আফিস, বাস্ড়া ; প্র-্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী ই এ পি, 
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সম-_শ্রীযুক্ত হিরণকুমান রায় চৌধুরী, সদম্ত-_৩। শ্রীযুক্ত রমেশচন্্র স্থৃতিতীর্থ ভট্টাচার্য্য, পোঃ 

জয়পুর, সাটিয়া্জুরী, শ্রীহষ্ট; প্র-_রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দর বন্থ, সম--এ, সদন্ত--৪। 
শ্রীযুক্ত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এস্-সি, পিএইচ ডি (লগ্ডন), জামসেদপুর। 

৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন এম, এস, ঘি, ( কলিকাতা ', এ আর এস এম (লগ্ন )। 

আনগিষ্টাণ্ট মেটেরালজিক্যাল ইন্ষ্পে্টার, জামসেদপুর, ৬। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ দে, 
আযাসিষ্টাণ্, গবর্ণমেণ্ট ল্যাবরেটারী-_-জামসেদপুর। প্র--শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল, 

সম--এ, সদন্ত_-৭। শ্রীযুক্ত স্ববীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, ধানবাদ, ৮। শ্রীযুক্ত 
অন্থিকাচরণ মল্লিক এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ধানবাদ। প্র- শ্রীযুক্ত ভবেন্ত্রলাল 

নাঁথ বি এস্-পি, সম--শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুয়ী বি এ, সদস্ত--৯। শ্রীযুক্ত স্ুবেন্দ্রনীথ 

নাথ, ১৪৮ বকুলবাগান রোভ্, ভবানীপুর, কলিকাত! ; প্র- শ্রীযুক্ত হির্রকুমার রায় চৌধুরী 

বি এ, সম- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্াভূষণ, সদস্ত-_১। শ্রীযুক্ত কুষণদাস রায় চৌধুরী, ২।৩ রাণী 
শঙ্করী লেন ভবানীপুর, কলিকাতা। ১১। শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ দত্ত, ইপ্টার-স্াসন্তাল ইলেক্টট্রুক 
ও ট্রেডিং কোৎ, ৩২ জ্যাকৃসন লেন, কলিকাত1। 

খ__পরিশিষট 

 উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক 

উপহারদাতা--শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রাম 
১। শ্রীমস্তাগবতম্_-€ থগেন্দ্রনাথ শান্ত্রী ) ১ম খণ্ড, ১ম--ংয় স্বন্ধত ২। ২য় খণ্ড, 

৩য় স্বন্ধ, ৩। ৩য় খণ্ড, ৪র্থস্বন্ধ। ৪ ৪র্থ খণ্ড, ৫ম-_৬ষ্ট স্বন্ধ। ৫1 ৫ম খণ্ড, ৭ম--৮ম স্বন্ধ। 

৬। ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০ম স্কন্ধ পুর্ববার্ধ, ৭। ৭ম থণ্ড, ১০ম স্বন্ধ উত্তরার্ধ, ৮। ৮ম থও্ড, ১১শ, ১২শ 

স্বন্ধ। ৯। যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ (চন্দ্রনাথ বন্থু) ১ম খণ্ড ( বৈরাগ্য, মুমুক্ষ, উৎপত্তি, স্থিতি 

ও উপশম প্রকরণ ), ১*।২য় খণ্ড (নিব্বাণ), ১১। ব্রহ্মনত্র বা বেদাস্ত-দর্শন__-্ীভাষ্য 

সমেত--( হর্গীচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ), ১২। এঁ ১ম খণ্ড, ২য় থণ্ডড ১৩। সামবেদীয়। 

ছান্দোগ্যোপনিষত, ১৪ । বৃহদারণ্যকোপনিবং_-১ম খণ্ড, ১৫। শ্রী, ২য় খণ্ড, ১৬। ঈশ, 
কেন, কণ্ঠ, প্র্ন, মুণ্ডক, মাণডুক্য উপনিষৎ্ (এ), ১৭। খখেদীয় এতরেয়োপনিষৎ--( এ ), 
১৮। ধখেদাদি ভাষাভূমিক1 (বঙ্গান্থবাদ)--( শঙ্করনাথ পণ্ডত ), ১৯। স্বন্দপুরাণম্-- মাহেশ্বর- 

থণ্ডম্-_-১ম থণ্ড ( বঙ্গবাসী কাধ্যালয় )২*। ২য় খণ্ড, বিষুখণ্ম, ২১। ৩য় থণ্ড, বন্ষখণ্ডম্, 

২২। ৪র্থ খণ্ড, কাশীথণ্ডম্, ২৩। ৫ম খণ্ড, আবস্ত্যখগ্ডম্,.২৪। ৬ খণ্ড, নাগরখওম্, ২৫। ৭ম 

খণ্ড, প্রভাসখণ্ডস। ২৬। পদ্মপুরাণম্--পাতালখগ্ম-(পঞ্চানন তর্করত্ব), ২৭ শ্রীশ্রতরক্ষ- 
বৈবর্ পুরাণ (পস্তান্থবাদ)__কালীকিশোর বিস্তাভৃষণ, ২৮। বুহন্নারদীয় পুরাণ_এঁ-_কালীগ্রসর 

বিস্ভারত্ব, ২৯। মহাভারত-_( কাশীদানী )--নদেরটাদ শাল, ৩*। এ (কালীগ্রসন্ন সিংহ ) 
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(১ম খণ্ড) উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩১। এ, ৩য় খণ্ড, ( কর্ণ__স্বর্গারোহণ পর্ব )-এ, 
৩২। এ, হরিবংশ _সিদ্ধেশ্বর মিত্রদেব, ৩৩। বাল্সীকি রামার়ণ-( সপ্ত কাণ্ড) উপেজনাথ 
মুখোপাধ্যায়, ৩৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণ_ চক্সোদয় বিদ্যাবিনোদ, ৩৫। ধী-_কানাইলাল 
শীল, ৩৬। বাল্মীকিরামায়ণম্-_( মূল ও অন্থবাদ )-__পঞ্চানন তর্করত্ব। ৩৭। প্রীস্রীহরিভক্তি- 
বিলাস:-_নরেন্দ্রুষ্ঃ শিরোমণি। (১)। শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত-- শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ৩৮। 
উজ্জ্বলনীলমণি:__রামনারায়ণ বিস্তারত্ব (রাধারমণ যন্ত্র)। ৩৯। ভক্তিরপ্রীকর__ নর্হরি 
চক্রবস্তীঁ_এ। ৪*। পঞ্ভাবলী__রামদেব মিশ্র--এঁ। ৪১। গোবিদ্দণীলামৃতং__রামনারায়ণ 
বিদ্যারত্ব--এ। ৪২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃং_এ--এঁ। ৪৩।স্তবমাল/__এই--উ। ৪৪। স্তবাবলী 
এত । ৪৫। কর্ণানন--্ী। ৪৬। গোপালতাপনী--রামদেব মিশ্র - এ । ৪৭। 
যামুনাচারধযক্তোত্রং_রাঁমনারায়ণ বিদ্যারত্ব-এ | ৪৮। শ্রীরাধাপ্রেমামৃতং-এ। ৪৯। 
নরোত্তম-বিলাস-এ-এ। ৫০ | বিশ্বমঙগল-নাম কোষকাব/ম্--যোগেক্্রনাথ দেবশন্ম।- এ্রী। 
৫১। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা-_রাঁমনারায়ণ বিগ্যারত্ব-এ। ৫২। শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত-ঁ-. 
এঁ। ৫৩। শ্রীশ্রীগোপালচম্পৃঃ ( পূর্ববচন্পঃ )__রাসবিহারী সাঙ্খ)তীর্থ। ৫৪1 এ, ( উত্তর- 
চম্পুঃ )-এ। ৫৫ সত্যার্থগ্রকাশ (বঙ্গানুবাদ )--শঙ্করনাথ পণ্ডিত (আর্ধযসমাজ )। 

৫৬ । 'শ্ীমস্তাগবত-সার--পুর্ণচন্দ্র শর্মা ( বন্থুমতী)। ৫৭| জৈমিনি-ভারত-_বঙ্গাম্ুবাদ-_ 
চন্দ্রনাথ বস্থ। ৫৮। দেবী-ভাগবত--( এ )কমলকু্ণ স্থৃতিভূষণ ও বীরেশনাথ কাব্যতীর্ঘ। 
৫৯। (১) গোপীগীতা। (২) নিকুগ্জ-রহন্ত-স্তব--নিত্যন্বরূপ ব্রঙ্গচারটী। (৩) 
শ্রীচমৎকারচন্দ্িকা_বাধিকানাথ গোস্বামী। (৪) শ্রীচৈতন্তচন্ত্রামুত--প্রবোধানন্দ 
সরন্বতী। (৫) শঙ্করবিজয়-_-কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ব। (৬) ভক্কিরত্বমালা--অতুলকুষ্ণ 
গোন্বামী। (৭) জয়দেব-চরিত--এ | (৮) শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক কেন 1--নবকুমার দেবশর্শা 

নিয়োগী। (৯) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী--শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। (১০) স্বামী বিবেকানন্দ 
শ্রীম-লিখিত | (১১) 17৩ 5৪০5 07 10017--১%8101 ৬1৮51081781702, (৬০) 

শ্ীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল-_-অতুলকৃষ্ণ গোন্বামী__(বঙ্গবীপী)। ৬১। জগৎমঙ্গল অর্থাৎ শ্রীত্রীপুরুযোত্তম- 
মাহাত্য--গদাধর দান। ৬২। শ্াকষ-প্রেমতরঙ্গিণী-__বসম্তরপ্রন রায় বিদ্বদল্লভ। এ । ৬৩। 

বাস্ছদেব ঘোষের পদাবলী _ মুণাঁলকাস্তি ঘোষ--( পরিষৎ )। ৬9। শ্রীগৌরপদতরঙিণী-_ 
জগছ্বন্ধু ভব্র-এ। (৬৫) (১) শিবধ্যান ব্রহ্গচারীর অপূর্ব ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত--সচ্চিদানন্দ আরণ্য। 

(২) উপাসনা শিক্ষা-_মধুন্দন দাস অধিকারী । (৩) বাস্থ ঘোষের পদাবলী--মৃণালকাস্তি 

ঘোষ । (8) রস-মঞ্জরী-নগেন্দ্রনাথ বস্থ। (৫) শ্রশ্ররাধাবল্লভলীলা মৃত _ মধুস্ুদন দাস 

অধিকারী । ( ৬) প্রেমতত্ব-সমন্বয়--কালীহরদাস বস্থু ভক্তিসাগর | ৬৬। (.১) শ্রাগোবিন্দ- 
নামামৃত--মধুস্দন দাঁস অধিকারী । (২) শ্রীব্রজলীলামৃত-এঁ | ৫৩) উপাসন। শিক্ষা-_-এ। 
৬৭।, রাধাগোবিদদলীলামৃত-_( ১ম খণ্ড) উপক্রমণিক, নিশাস্তলীল1। ৬৮। (১) ললিত- 

গোপাললীলামৃত--রামগ্রসয্প ঘোষ, (২) শ্ত্রীগৌরভাবনাম্ত,। এ । ৬৯। বিদগ্ধ 
৩৪ 4 
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গোপাললীলামৃত উ । ৭৭ । শ্রীরুঞ্খকর্পামৃতম্-_-মধুহুদন. তত্ববাচস্পতি। ৭১। শ্রীকষ- 
ভাবনামৃত যহাকাব্য--নিত্যস্বরপ ব্রহ্মচারী । ৭২। শ্রীক্ষণদাগীতচিস্তামণি, এ। 

৭৩। শ্রীপ্রীরাসপধশধ]ায়-_বলাইটান গোস্বামী । ৭৪ শ্রীশ্রীহরিপ্ঠক্তিতরঙ্গিণী--বিপিন- 

বিহারী দেব গোস্বামী । ৭৫। শ্রীবুহতভাগবতামৃত--অতুলকৃষ্ণ গোশ্বামী । ৭৬। শ্রীশ্রীভক্তি- 

রত্বাবলী--বলাইচাদ গোস্বামী ও অতুলকৃষণ গোম্বামী। ৭৭। রাধাতন্ত্রম--কালী গ্রসন্ 
বিস্তারত্ব। ৭৮ | দশমুলরসং--বিপিনবিহারী গোস্বামী । ৭৯। স্তোত্ররত্বম্। 
(২) শ্রপ্রীগীতগোবিন্দম--উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। (৩) শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, এ। 

(৪) প্রীপ্রেমসম্পুট-শ্তামলাল গেম্বামী। (৫) দোহাবলী--উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

(৬) মনঃশিক্ষা-_-জগঘ্ন্থু ভদ্র। (৭) ্রীশ্রীভজননির্ণয় গ্রস্থ-_রাধেশচন্ত্র শেঠ। 
(৮) শ্রীগাধনসোপান-রামদয়াল ঘোষ। ৮*| পদকল্পতরু-_-১ম ও ২য় থণ্ড; ওয় 
শাখ!--শিশিরকুমার ঘোষ। ৮১। এ, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ শাখা, এ। ৮২। প্র, সুচীপত্র। 

৮৩। (১) শ্রীমৎ দাস গোস্বামী--রসিকমোহন চক্রবর্তী । (২) শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার-_ 

রজনীকান্ত শেঠ। (৩) ভক্তের সাধন ভেক্তি বাদ) -.মধুন্দন দাস অধিকারী । ৮৪। শ্রন্বরূপ- 

দামোদর-রসিকমোহন চক্রবস্তী। ২। শ্রীআনন্দ-মীমাংসা-- এ । শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়__ 

অতুলরুষ্খ গোম্বামী। ৪1 মুক্ত-মাধব- ধন্ীনন্দ মহাভারতী। ৮৫। শ্রীশ্রীগৌর- 

বিধুঃপ্রিয়া-রসিকমোহন চক্রবর্তী। ৮৬। গম্ভীরায় শ্রীগৌর।ঙ-এী। ৮৭। শ্রীনামব্ঙ্ধাস্ত- 
ভাঁবিত শ্রীত্ীনামমাধুরী-এ।' ৮৮। শ্রীচরণতুলসী-এঁ। ৮৯। সাধন-কলিক!_এ 
ও বিহারীলাল রাম। ৯*। গোবিন্দদাস-পদাবলী--কালিদাস নাথ। ৯১1 রায়শেখর 
পদাবলী-_-এ | ৯২। শ্রাপ্রীরাধাকষ্জের শ্রীচরণ-চিহ্ৃ-পরিচয়-__ গোপীনাথ দাস। ৯৩। ভজন- 

তত্বদীপিক1--কালীহর দাস বন্থু ভক্তিসাগর । ৯৪ | প্রেমামৃত পিন্ধু_ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস 

বিরচিত। ৯৫। ম্বরণ-দর্পণ-_রামচন্দ্র কবিরাজ । ৯৬। শ্রীশ্রপ্রেমভক্তিচক্্রিক1--রামদয়াল 

খোষ। ৯৭) শ্রীশ্রীচৈতন্তচন্ত্রামৃত--এ। ৯৮। মধুর মিলন--বিপিনবিহারী গোস্বামী। 

৯৯। ভক্তের জয়__৩য় উল্লাস--অভুলকৃষ্ণ গে।স্বামী। ১০০। (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতপ্রোক্ত)। 

গ্রগৌরাজের উপদেশ--ত্ী । ১৭১। শ্রীশ্রীপস্ভাবলী--এ। ১০২। সাধন-সংগ্রহ 
(দ্বিতীয় বিভাগ ১ | ১*৩। সাধনামৃত--শ্টামলাল গোম্বামী। ১*৪। শ্রীশ্রীরাস- 

পঞ্চাধ্যায়-_-শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ১০৫। শ্রীশ্রীরামব্কষ্ণকথামৃত (১ম ভাগ) শ্রীম'কথিত । 

১০৬। এ) (২র ভাগ) এ । ১০৭। (৩য় তাগ) এ । ১০৮। এ, (৪র্থ)|। ১০৯। ভারতে 

বিবেকানন্দ স্বামী--সত্যকাম। ১১০ । শর্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ__স্বামী 
সারদানন্দ । ১১১। এ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ--ী। ১১২। এ, সাধকভাব-এ। ১১৩। 

এ (ঠাকুরের দিব্য ভাব ও নরেন্ত্রনাথ )-এ। ১১৪। এ (পুর্বকথা ও বাল্য-জীবন )--এ। 
১৯৫। স্বামিশিষ্য-সংবাদ-_(পুর্ধবকা্ড)_-শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তী । ১১৬। এ (উত্তর কাণ্ড )। 

৯১৭। তক্তি-রহস্য--ত্বামী বিবেকানল। ১১৮। পরিব্রাজক--এী। ১১৯। চিকাগো' 



ঘিতীয় মাসিক ) কার্ধ্য-বিবরণ ১৯ 

বক্ততা-এ। ১২*। মদীর আচার্ধদেব-তী। ১২১। বীর-বাণী। ১২২। ঈশদূত 
ও যীণ্ত থ্রীই-_স্বামী বিবেকানন্দ । ১২৩। পত্রাবলী টম ভাগ)_এঁ। ১২৪। সন্সযাসীর 

গীতি-এ। ১২৫। তারতে শক্তিপূজা_শ্বামী সারদানন্দ। ১২৬। পরিব্রা্কের 
বন্তত1_ক্ষ্ণানন্দ স্বামী। ১২৭। পরিব্রাজকের সঙ্গীত_এ। ১২৮। পঞ্চামৃত-এ। 
১২৯। তক্তি ও উপদেশ _এঁ। ১৩০। প্রবোধ-কোমুদী _ঁ। ১৩১। তত্ব-বিচার_-এ। 

১৩২। শান্তিপথ ও ধ্যানযোগ--সেবানন্দ স্বামী। ১৩৩। শাস্তিপথ-এ। ১৩৪। 

আধ্যাভিবিনয়ঃ--শঙ্করনাথ পণ্ডিত। ১৩৪1 শ্রীমত্তগবদ্গীত| ( পদ্য।ম্থবাদ )-_মহেন্দ্রনাথ 

চক্রবস্তাঁ। ১৩৬। পঞ্চগীতা - প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী। ১৩৭। শ্রীশ্রীচণ্তী _ভৃধরচন্ত্র চট্টোপাধ্য'য় ৷ 

১৩৮ । শ্রীসঙ্কল্প কল্পদ্রমঃ--রাধিকানাগ গোশ্বামী। ১৩৯। রাজতরঙ্গিণী (১-৮ তরঙ্গ ), 

হিতবাদী। ১৪০। ধ্যানমাঁল1__শরচ্চন্ত্র শন্মা। ১৪১। (১) বুদ্ধদেব -- সতীশচন্ত্র বিস্তাভৃষণ। 

(২) শ্রীশীরামকুষ্জ উপদেশ|মূত-_লক্ষয়কুরায় 'সেন। (৪) শ্রীগোরাঙ্গপৃজাপদ্ধতি-শ্তাম- 
লাল গোস্বামী । ১৪২। শ্রীক ও হিন্দু ৬প্রফুল্লচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় । ১৪০। ব্রহ্গদংহিত! 

ও ভক্তিবাদ--স্থরেক্রমৌহন ভ্টাচার্ধ্য। ১৪৪। প্রেম ও .ভক্তিসাধনা-_মধুস্দন দাস 

অধিকারী । ১৪৫। শীমন্ত্র-ভাগবতম্-_ মধুস্থদন তত্ববাচম্পতি। ১৪৬। মায়া-কানন-- 

এমাইকেল মধুস্থদন দত্ত। ১৪৭। জীবনচিত্র--বঙ্কুবিহারী ধর। ১৪৮। ভারত" 

গ্রতিভ।--সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।  ১৪৯। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাপ ঠাকুর--বসুমতী। 
১৫*০। গীতাঞ্জলি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ১৫১ | 010910)9511-- 1২210015172 1 5501৩) 

১৫২। শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমাল1--উপেন্দ্রনাথ মুখে।পাধ্যায়। ১৫৩। কালিদাসের গ্রস্থাবলী-_-এ। 

১৫৪। নবীনচন্দ্রের গ্রশ্থাবলী--0১ ৪ ভাগ) এ । ১৫৫। মাইকেল মধুসছদন দত্তের 

গ্রশ্থাবলী-_(কাব্য ও নাটক) এ। ১৫৬। হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী-তী। ১৫৭। ভারত- 

চন্দ্রের গ্রন্থাবলী--পুর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ১৫৮। রামপ্রসাদ সেনের গ্রস্থাবলী- উপেন্দ্রনা 

মুখোপাধ্যায়। ১৫৯। লুপগুরত্বোদ্ধার বা ৬প্যারীট।দ মিত্রের (টেকাদ ঠাকুর ) গ্রস্থাবলী-_ 

মনোরপ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৬০। বঙ্কিমচন্ত্রের গ্রন্থাৰবলী (১ম, ২য, ৩য়, ৪র্থ ভাগ )-- 

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ১৬১। এ-€ম, ৬, ৭ম, ত্ী। ১৬২। ত্র- ৮ম খণ্ড 

১৩৩।  গিরীশগ্রস্থাবলী--১ম, ২য়, ওয় ভাগ-_এী। ১৬৪। এ-_ওর্থ, ৫ম, ৬ষ--এ। 

১৬৫1 এ--৭ম, ৮ম, ৯ম-তী । ১৬৩। এ -১০ম, ১১শ, ১২শশাতী | ১৬৭। দীনবন্ধু 

মিত্রের গ্রস্থ(বলী--সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ১৬৮। রাজরষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী--(১ম ভাগ)-_-. 

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ১৬৯। অতুল গ্রস্থাবলী--অতুপকষ্ণ মিত্রএ। ১৭৯। 

১। শ্রীগৌর উপদেশামূত প্রশ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী বা ভক্তি প্রভ1-_মধুস্থদন দাদ অধিকারী, 

২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ খণ্ড»-(১৩১১--১৮) এ । ১৭১। ও ৭ম--১৩১৮--৮ম--১৩২৭জ। 

রপরাধারসন্থ্ধানিধি_-্। ১৭২ । এ ৯ম ১*ম খণ্ড (১৩২*--২২)- এঁ। ১। শপ্ীকষণ- 

মৃত। ২। প্রীপ্রীরাসগীতা-_মধুহ্দন দাস অধিকারী । ও ' ্ রীকুষ্ণবিলাসঃ--এ। ১৭৩। এ. 



২০. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 

১১, ১৩২২--১৩শ, ১৩২৫--এ । ১ শ্রীউদ্ধবসন্দেশঃ, (২) শীব্রজরীতিচিস্তামণি-_-এ। 

১৭৪ | তরী ১৪শ ১৩২৫--১৫শ, ১৩২৭--এ। ১৭৫। ওঁ ১৬শ ১৩২৭--১৭শ ১৩২৯। 

১। বৈদিক বিষুন্তোত্রমূ। ১৭৬। প্র, ১৮শ ১৩২৯ -২০ বর্ষ, ১৩৩২--এ। 

জীযুক্ত নীরেন্দ্রকষ্ণ মিত্র--১৭৭। সঙ্গীত-সোপান (১ম ভাগ); শ্রুযুক্ত নিশীথনাথ কু 

১৭৮ । অহিংস অসহযোগের কথা। 

মাইকেল মধুন্ুদন দত্ত স্মতি-উত্নব 
১৪ই আষাঢ় ১৩৩৩, ২৯এ জুন ১৯২৬, মঙ্গলবার । 

এই দিন প্রাতে কবির গোরস্থানে (লোয়ার সাকুলার রোড, গবর্ণমেন্ট সিমেটিতে ) প্রাতে 

কতিপয় সাহিত্যিক ও কবির অনুরাগী ভক্ত উপস্থিত ভ্ইয়াছিলেন। 

শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবিবরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাপ্রলি অর্গণ 

করিয়া লাহিত্যিকগণ কবিত! পাঠ ও বক্ততাদি করেন। প্রথমে শ্রীুক্ত শ্ত।/মলাঁল গোস্বামী 
মহাশয় শ্রীমতী স্বণলত! দেবী-রচিত একটি কবিত। পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র 

দে উত্তটসাগর বি এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত অরুণকাস্ত নাগ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত 

শ্টামলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

বক্ততা করেন। 

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন 
সাইকেল ঈন্ুুস্ুদন্স দত স্ঘাতি-উত সব 

১৪ই আষাঢ় ১৩৩৩, ২৯এ জুন ১৯২৬, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭ট1। 

শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাঁধ্যায় এম এ, বি এল--সভাপতি। 
সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত জানরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 

করিলেন। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে,যত দিন বাঙ্গাল! ভাষা থাকিবে, তত দিন মাইকেল মধুসুদেন « 

'ঈত্ত মহাশয় অমর হইয়! থাকিবেন। সাহিত্য-পরিষৎ ষে বৎসর বৎসর এই উৎসবের অনুষ্ঠান 
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করেন, তাহা বিশেষ আনন্দের বিষয় । মধুনুদন কেবল বাঙ্গালার কবি নহেন-তিনি সমগ্র 
ভারতের অন্তত মহাকবি--ভারতমাতার সুসস্তান। তিনি যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়। গিয়াছেন, 
তাহাতে বঙ্গভাষ! উজ্জ্বল থাঁকিবে। তাহার কীর্তি যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তাহা করা 

বঙ্গবাসিমাত্রেরই কর্তব্য । 

তৎ্পপরে শ্রীযুক্ত সিতেশরঞ্জন ঘোষ মহাশয় কবির রচিত গ্ঞজয় উমেশ শঙ্কর” এই গানটি 
গাহিলেন। 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবিবরের নিম্নলিখিত রচনাগুলি আবৃত্তি 

করিলেন,-- 

(ক) দ্দাড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে” ইত্যাদি । 
(খ) “রেখ মা দাসেরে মনে” ইত্যাদি ।, 
(গ) রাবণের সঙ্গে বীরবাহুর মাতার উক্তি। 
(ঘ) মেধনাদ বধের শেষ। 

(ড৬) ৬ম্থরেন্্নাথ মজুমদারের--“আদি কবির স্থষ্টি এবং তাহার অস্তিত্বের পরিমাণ” 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় চতুদ্দিশপদী কবিতাবলী আবৃত্তি করেন। এবং শ্রীযুক্ত 
কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় কবি-স্তরতি নামক একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। 

শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আয়কত এম এ, বি এল মহাশয় কবির কাব্য আলোচনা করির। এক 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

শ্রীমতী স্বর্ণলত! দেবী মহাশয়। কবির শৈশব হইতে মৃত্যুকাঁল পর্য্যস্ত পারিবারিক অবস্থা, 

শিক্ষা, ধর্্াস্তর গ্রহণ, ব্যারিষ্টার হওয়া, বিবাহ, মাদ্রাজে লুকাইয়! অবস্থান, তথা হইতে 

কলিকাতা প্রত্যাবর্তন), কাব্যালোচনা প্রভৃতির বিষয় অবতারণ| করিয়। কবির দারিদ্র 

সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচন। করিলেন । তত্পরে তিনি কবির স্বদেশের গ্রাতি, নিজ জন্ম- 

স্থানের প্রতি ও কপোতাক্ষীর প্রতি আস্তরিক ন্নেছের বিষয় উল্লেখ করিলেন। 

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু ও গ্রমতী স্বর্ণলতা 

কবির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, “সাগরপঈ।ড়ীতে, গিয়ে কি কেউ 

কিছু করিতে পারে ন1? সেখানে তাহার ন্র/তুশ্পৌত্র আছেন-_তিনি কবির জগ্বস্থান 

দেখাইলেন-_ সেখানে এখন গোয়াল। শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্টাল রায় মহাশয় সেখানে কবির 

একটি স্বৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। আপনারা সকলে সেখানে একট বার্ষিক মেল! 

বসাইয়! দিন--এ মেলায় সাহিত্যিকদের আসিতে হইবে না। গেঁয়ো লোকদের ডাকিলেই 

মেলা জমি! যাইবে। যশোহরবাপী যুবকগণ চেষ্টা করিলে এ বিষয় সফল হইতে পারে। 

সাগ্ঈ।ড়ীটাকে একটা তীর্ঘক্ষেত্ররূপে পরিণত করিতে পারিলে কবির স্থতিরক্ষা ভালরূপেই 

হইবে । এ 
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 ভীযুক অরুণকান্ত নাগ মহাশয় অগ্যকার প্রাতঃকালীন. প্রার্থনা-সভায় (কবির সমাধি- 

ক্ষেত্রে) মাত্র ৩৪ জন লোকসমাগম দেখিয়া! এবং পর্ষদের এই অধিবেশনে ২৯০* শত 

লোকের সমাগম দেখিয়! বিশেষ ছুঃথ প্রকাশ করিয়া! বলিলেন যে, কবির প্রতি আমর! সম্মান, না 

অসম্মান দেখাইতে আসিয়াছি? আজ দলে দলে কবির ভক্তগণ ও বাঙ্গালা সাহিত্যসেবকগণ 

উপস্থিত হইয়! জাতীয় কবির ম্থৃতির প্রতি সন্মান দেখাইতে আসিবেন, তাহাই আমরা আশ! 

করি। যাহা হউক, আগামী বর্ষ হইতে যাহাতে বেশী লোকসমাগম হয়, তাহার চেষ্টা কর! 

উচিত । তৎপরে তিনি প্রমিলার উক্তি--আঁমি কি ভরাই-_ ইত্যাদি আবৃত্তি করিলেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,--“আজ কবির বিষয়ে প্রবন্ধ আবৃত্তি প্রভৃতি শুনিয়! 

বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ দেশে বিদেশে খ্যাতিলাভ করিতেছেন, 
তাহা দেখিয়! যেন আমরা মাইকেলকে না ভুলি । তাহার জন্মস্থানে মেল! বসাইবার প্রস্তাব 

অতি উত্তম। মাইকেলের নামে ক্লাব ও লাইব্রেরী আছ্ে--তাহা অতি সামান্ত আকারে 

আছে, আমর! যদি সাগরর্াড়ীতে ক্লাব করি, তবে আমরা কর্তব্যপথে অনেকট! অগ্রসর 

হইব। বিলাতে 91791959210, 73001109 প্রভৃতির সম্বন্ধে কি না করিয়াছেন। সেখানে প্রতি 

বৎসর 1311212177885 হয়-_-কত লোক সেখানে সমবেত হইন্কা জাতীয় কবির প্রতি সম্মান 

গ্রদর্শন করে। 

অধ্যাপক শ্রীৃক্ত ড।ঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি এচ.ডি মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে 
ধন্যবাদ দিয়। বলিলেন ষে, আমরা ক্রমশঃ 1610-0151810 করিতে শিখিতেছি । তবে ততট! 

স্কুটভাবে 00০০-%0151)1) হয় না। যাহ! হউক, আঞ্জকাল আমাদের মতিগতি ফিরিয়াছ্ছে 

বলিয়া মনে করি এবং আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা আমাদের জাতীয় কর্ম্িগণকে উপযুক্ত 

ভাবে পূজা করিতে পারিব। 

প্রীনগেক্দ্নাথ লোম কাব্যালঙ্কার প্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 



পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন 
২৬এ আষাঢ় ১৩৩৩, ১১ই জুলাই ১৯২৬, রবিবার, সন্ধ্যা ?ট1। 

ভীষুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ-_সভাপতি। 
আলোচ্য বিষয়--“বেতারের আবিষ্কার” 01015০91৮০1 ৬1955) বিষয়ে বন্তুতা | 

বক্ত।-_ শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ডি এস্ সি। 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদল্লভ 

মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিজ্র মহাশয় সভাপতির আনন গ্রহণ করিলেন। 

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডা: শিশরকুমার মিত্র ডিএস সি 

মহাশয় বেতারের আবিষ্কারের ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে বলিলেন। তৎপরে ম্যাজিক্ 

ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে বেতার সম্বন্ধীয় চিত্র প্রদর্শন করিলেন এবং সায়াম্ম কলেজে গীত্ত গান 

বেতারের সাহায্যে শ্োতৃমগ্ডলীক শুনাইলেন । 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,--এরূপ বক্ত তা আমর! বহু দিন শুনি নাই। বিজ্ঞান বিষয়ে 
এমন সরল বক্তুত! আগে শুনিবার অবসর হয় নাই! এই বক্তৃতা পারিভাষিক শববহুল। 
বক্ত| মহাশয় মনীধিগণের পদাস্কানুদরণ করিয়া শব সংগ্রহ করিলে যশস্বী হইবেন । 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। তৎপরে 
সতাভঙ্গ হয় । 

শীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

দ্বাত্রিংশ বাঁধিক অধিবেশন 
১৬ই শ্রাবণ ১৩৩৩, ১লা আগ্ট ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ ৬॥০ টা। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-_-সভাপতি। 

আলোচা বিষয়--১। গত অধিবেশনগুলির কাধ্যবিবরণ পাঠ। ২। চিত্র-প্রতিষ্ঠা-_ 

, শ্রীযুপ্ত নশিনীরঞ্চন পণ্ডিত মহাশয়-গ্রদত্ত [ক] অদ্বৈতচরণ আ্য মহাশয়ের তৈলচিত্র, প্রীযুক 
স্থরেক্রনাথ ঠাকুর বি এ মহ্থাশয়-প্রদত্ত [খ] জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র, 
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শ্রীযুক্ত মন্সথনাথ মুখ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত [গ] নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 

চিত্র, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় শ্বৃতি-ভাগারের অর্থে প্রস্তত[খ] কবিগুণাকর রায় নবীনচন্ত্র দাস 

বহাছরের এবং ঙ] কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র। ৩। দ্বাত্রিংশ বাধিক 

কার্ধযবিবরণ পাঠ। ৪। ত্রয়স্ত্রিংশ বাধিক আন্্মানিক অআয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন । 

৫| সহায়ক ও সাধারণ-সদন্ত নির্বাচন। ৬। ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের কার্যযনির্বাহক-সমিতির 

সভ্যনির্ববাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন । ৭। ত্রয়স্থিংশ বর্ষের জন্ত পরিষদের কম্মাধ্যক্ষ নির্বাচন 
সম্বপ্ধে কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির গ্রস্তাব। ৮। কতকগুলি নিয়ম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 

সম্বন্ধে কার্য্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৯। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। 

১০। বিবিধ। ৰ 

যথাসময়ে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে ন| পারায় অন্ততম সহকারী সভাপতি গ্রীযুক্ত 
হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১) গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণের মধ্যে কতকগুলি পঠিত এবং অবশিষ্টগুলি 
পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 

২। ব্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-বার-বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইল। 

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাঁচ বৎসরের জন্ত সহায়ক-সদস্তরূপে পুননির্বাচিত হইলেন,-_ 

(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ গোস্বামী কেলিকাতা) 

(খ) মৌলভী আব্দ্ল করিম সাহিত্যবিশারদ (চট্টগ্রাম) 

(গ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহাী বিস্তাবিনোদ (ভট্টপল্লী) 

(ঘ) শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ (কলিকাতা) 

(ঙ) ১, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ধমান) 

(ঢচ) ১), নিবারণচন্ত্র ভট্ট।চা্যা (কোচবিহার) 

(ছ) ১১ অন্দাকুমার তন্ত্ররত্ব লালগোল।) 

নি্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাচ বৎসরের জন্য নৃতন সহায়ক-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন, 
(ক) শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা) 
(খে) ১, যতীন্দ্রনাথ মল্লিক (এ) 

(গ) », সতীশচন্ত্র রায় (এ) 

'ক,__-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন। 

এই সময়ে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত 

হইলেন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ কৰিলেন। 

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করিলেন, , 
উহাদের বিষয়ে সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করিপেন এবং চিন্রপ্রদাতুগণকে ধন্তবাদ দিলেন. । 
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কে) অ্ৈতচরণ মাঁটয (তৈলচিত্র)। প্রদাতা--গ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন পণ্তিত। 

(খ) জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর (তৈলচিত্র)। প্রদাতা-_শ্রীযুক্ নুরেন্্রনাথ ঠাকুর বি এ। 

(গ) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ব্রোমাইড)। প্রদাতা__-কবির পু শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ 
মুখোপাধ্যায় । 

(ঘ) কবিগুণাকর রায় নবীনচন্ত্র দাস বাহাছুর ব্রোমাইড)। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্থৃতি- 
ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত । 

(ড) কবি জীবেন্দ্রকুমার দত (ব্রোমাইড)। উক্ত ভাও্ডার হইতে প্রস্তত। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ছিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের এক নুতন রঙ্গীন ব্রোমাইও 
চিত্র প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, এই চিত্রখানি চন্দননগরের 'রতন লজে'র শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ 

বনু মহাশগ দান করিয়াছেন। তাহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়! হইল। 

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীঘুক্ত নলিনীরগ্জন পণ্ডিত মহাশয় ব্রয়ন্ত্রিংশ সাংবৎসরিক 

কার্্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সদস্তগণের প্রশ্নের উত্তপ্ষে গ্রন্থাগার, জায়ব্যয় গ্রভৃতি বিষয়ে 

প্রশ্নের উত্তর দিলেন। 

শ্রীযুক্ত মন্মথযোহন বন্থু এম এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই কার্য)বিবরণ গৃহীত 

হউক। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অন্ুদন্ধানবিশারদ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন 
করিলেন। | 

শ্রীযুক্ত বিনয়ওন্ত্র সেন এম এ মহাশয় বলিলেন যে, এই কার্ধা-বিবরপ বদ হইয়াছে, 

যেহেতু সকল প্রশ্নের সস্তোধজনক উত্তর ইহ] হইতে পাওয়! যায় ন। 

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, কার্ষ/বিবরণ পাঠকাণে 
যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর! হইগ্লাছিল, সেগুলির উত্তর দেওয়া হইয়াছে । তদ্ধাতীত 
সদস্তগণের নিকট যে মুদ্রিত হিসাব পাঠান হইয়াছে, তাহ! একটু মনোযোগ দিয়। পাঠ করিলে 

হিসাব সম্পর্কে এত প্রঙ্রোত্তরের আবশ্তটক হইত না। যাছা হউক, কি ভাবে ভবিষ্যতে 

কাধ্য-বিবরণ প্রস্তত হইবে, তাহা শ্রীঘুক্ত বিনয় বাবু জানাইলে কাঁধ্যনিক্বাহক-স(মতিতে তাহ! 

বিবেচনার্থ উপস্থিত কর! যাইতে পারে ।* 

শ্রীযুক্ত ভাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পিল্এচ ডি মহাশয় বলিলেন যে, এই কার্য 

বিবরণটি সুন্দরভাবে লিখিত হইঘ্বাছে। গত বতসরে সদস্ত-সংগ্রহ ও অর্থ-সংগ্রহের যে 

চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসাহণ সদস্য-সংখ্যা যাহা দেখ! গেল, তাহাতে হতাশ হইবার 

কারণ নাই। অর্থ সংগ্রহ আরও হওয়! উচিত। ২৫০০২ টাকা এখনই তুলিতে হইবে, 

তাহা ন! হইলে মন্দির মেরামত হইবে না। মন্দিরের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়াই আজ 

এই রমেশ-ভবনে পরিষদের এই অধিবেশন হইতেছে। সকল সদ্য চাদা দেন না, তাহ] বিশেষ 

,ছুঃখের বিষয় । সকলেই যদ্দি রীতিমত চাদ! দিতেন, তাহ! হইলে ৬৬৯০২ টাকার পরিবর্তে 

১৫০০২ টাক] চাদ! উঠিত। স্দন্তগণ ইহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান মনে করিলে ও সেই ভাখে 
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সহানুভূতি প্রকাশ করিলে অনেক কাজ এই পরিষদের দ্বারা হইতে পারে। কার্ধ্য- 
পরিচাঁপনের সামান্ত ক্রটি দেখিলে চলিবে না_ঞ্ুঁটি সকপেরই ও সকল. অনুষ্ঠানেরই হয়। 
মার্জনার চক্ষে না দেখিলে কোন কাজই সম্ভব হয় না আর একটি কাজ করিতে হইবে। 

পরিষদের কার্যযাবলীর প্রচার ভানরূপ হয় লা। এবিষয়ে দেশের সংবাদপত্র-পরিচালক ও 

সম্পাদক মহাশয়গণের সহিত পরামর্শ করিলে পরিষদের কার্ষের ও উদ্দেস্তের বুল প্রচার হইতে 

পারে। টাদ! যাহাতে রীতিমত উঠে, তাহার জন্ত লোক নিযুক্ত কর! উচিত। পরিষদের 

মৌলভী-সদন্ত এখনও কেহ হন নাই, ইহ! বিশেষ দুঃখের বিষয়। বাঙ্গালী মুদলমানগণের 

মাতৃভাষ| বাঙ্গ'লা ভাষা _ তাহারই আলোচনার প্রধান স্থল এই পরিষৎ্। বঙ্গীর্ মুসলমান 

ভ্রাতগণ ফেন পরিষদে যাগদান করেন না, তাহা! বুঝিতে পার! যায় না। এই বলিয়া 

কাধ্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এব গত বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণকে বিশেষ- 

ভাবে ধন্ভবা৭ (দিলেন। 

ডাক্তার আব ল গফুর সিদ্দিকী অন্সন্ধানবিশারদ মহাশয় বলিলেন যে, মৌবভী-সদস্ত 
সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিবন্তিত হইয়৷ যেরূপ ঠড়াইয়াছে, তাঙ্কাতে আজকাল মৌলভী-দদস্ত 

বেশী হওয়া উচিত । তিনি আশা করেন যে, আজকালকার শিক্ষিত মুললমানগণ অগ্রণী 

হইয়া এই শ্রেণীর সদস্ত সংগ্রহ করিয়া দিবেন এবং তাহারা পরিষদের সদস্ত হইবেন । 
বাঙ্গালার মুসলমানগণ তাহাদের মাতৃভাষ! যে বাঙ্গালা ভাষা, আর তাহারই আলোচনা ও 

শ্রীবৃদ্ধি কর যে তাহাদের অবশ্ত কর্তব্য, তাহ! তাহারা ব্হ দেরীতে বুঝিতে পারিয়াছেন। 
এই জন্যই এতদিন বঙ্গীয় মুলমান ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে এত উদানীন ছিলেন। 

শ্রযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, এই কার্য-ববরণের জন্য আমি 

কতক দায়ী) যেহেতু ইহার পিদর্শন-সমিতির আমি অন্ততম সভ্য ছিলাম । কেহ বলিয়াছেন 

যে, এই রিপোট “বদ! হইয়াছে । তিনি বোধ হয়) ইংরাজি 1১৪এএর অপভ্রংশ করিয। বদ 
বলিয়াছেন। বাস্ত(বক এই রিপোর্ট বদ নহে। তিনি দুইটা দোষ ধরিয়াছেন, ১ম-_ 

পরিষদের অন্তর্গত বিশিষ্ট লাইব্রেরীর, বথ! সত্যেন্ত্র লাইবেরীর পুস্তকসংখ্যা কার্ধয-বিবরণে 

দেওয়! হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এই লাইব্রেরীর গ্রন্থলংখ্যায় কোন তারতম্য হয় নাই; 

উদ! অনেক দিন পূর্বেই আসিয়াছিল--৩খনকার রিপোর্টে তাহার উল্লেখ আছে। নুতন 
বিশি্ লাইব্রেরী বা পরিষদের সাধারণ পুস্তকালগ্জের পুস্তকসংখ্যা যাহ! আলোচ্য বর্ষে 
বাড়িয়াছে, তাহারই উল্লেখ কর! হইয়াছে । যাহা হউক, তাহাকে উক্ত লাইব্রেরীর পুস্তক- 

সংখ) জানান হইয়াছে। দ্বিতীয্পতঃ আয়ব্যয় লইয়া কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। পরিষৎ 

নিয়মমত সকল স্দস্তের কাছে আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠাইয়াছেন। আমাদের জাতিগত টবশিষ্ট্য 

এই যে, যে সকল কাগঞ্জ-পত্র আমাদের কাছে যার, তাহা ন1 পড়িয়া আমরা সভাম্থলে 

উপস্থিত হইয়। নান। রকম প্রশ্ন উত্থাপন কৃরি। যে হিপাৰ দেওয়। হইয়াছে, তাহাতে দেন! 
পাঁওনার বিষঞ্প বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। তাহা ভাণ করিয়া পড়িলে এত প্রশ্ন ও 
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উত্তরের আবশ্তক হয় না--যদিও সদস্তগণের প্রশ্ন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার মাছে। পে 
যাহ! হক, মামার নিবেদন এই যে, বে সকন অনাদাদী চাদা (প্রায় ১৪০০২ 

টাকার উপর) সণস্তগণের নিকট পলা রহুহয়াছে, তাহ! তাহারা দেন না কেন? 
তাহাদের কি এ বিষয়ে কোন কর্তব্য নাই? অধিকাংশ সদস্তই অর্দেকের বেশী চাদ! 

দেন না। এ অবস্থায় পরিষদের কর্ধকর্তগণ কি করি! পরিষৎ চালাইবেন? অথচ কিছু 
ক্রটি হইলেই নান! দিক্ হইতে তাহাদিগকে ৈফিদ্ং দিতে হয়। টানাটানি করিয়! চালাইতে 
হইলে ক্রটি-বিচতি ত অবগ্প্তাবী। এই যে পরিষদের বাড়ীতে ফাট ধরিয়াছে, তাহ! 
সম্পূর্ণক্ধপে মেরামত করিণ1 মন্দিরটি নিরাঁপৎ করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে ১০০০২ দশ হাজার 

টাকা আবশ্তক। এই টাকার জন্য সকল সদপ্যের কাছে আমি বিনীতভাবে নিবেদন 
করিতেছি যে, তাহার! দকলে মিলিয়া এই টাঁক1 সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদ মন্দির রক্ষা 

করুন। সদপ্যগণের নিকট ১৫০০*২ টাকা পড়িয়। রহিয়াছে, তাহ! সংগৃহীত হঈলে বাড়ী 

মেরামত হইয়াও কিছু টাক| উুত্ত থাকিবে । কত চেষ্টা, কত উদ্ভমে ৩২ বৎসর আগে 
পরিষদের সেবকের! পরিষদের বাড়ী নির্মাণের জন্য কত স্থানে ঘুরিয়াছিলেন। পরিষৎ 

যে দিন নুতন গৃহে প্রবেশ করে, সে দিন সেই সেবকদের অনাতম রামেন্্র বাবুর কি উল্লাস! 

আর আজ পরিষদ্ মন্দিরের এই অবস্থা; স্বর্গ হইতে রামেন্দ্র বাবু এই দৃশ্ঠ দেখিয়া স্থির 
থাকিতে পারিবেন না । ঘদি এক হাজার সদদ্য এক বৎসরের চাদ! মন্দির সংস্কারে দান 

করেন, তবে ৬৯**০২ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে । আম্ন, আমরা! সকলে মিলিয়! সেই 
চেষ্টা করি। বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়। খুটিনাটি প্রশ্ন করিয়। সময়ের ও সামর্যের 

অপব্যবহার ন! করিয়া সদপ্যগণের বাকী টাক! আদায় করি এবং মন্দির মেরামতের জন্য 

১০০০০২ সংগ্রহ করি। এই্র্ূপে আমাদের নিজস্বতা প্রতিপন্ন করি__পরিষৎকে নির্দায় করি 

এবং ভগ্গে।ন্ুখ পরিষদ মন্দিরটি রক্ষা করি। 
শ্রীযুক্ধ উদ্ন্দ্রনোথ সেন বি এ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার 

একটি উপায়ের বিষয়ে অনেকের সহিত আলোচন! করিয়! তিনি জানিয়াছেন যে, কলিকাতার 

বিভিন্ন থিয়েটার গুলি যদি পরিষদের জন্গ এক এক দিন সাহাষ্য-রজনীর ব্যবস্থা করেন, তবে 

বিশেষ ফললাভ করিতে পারা যাইবে । পরিষদের কর্তৃপক্ষ বিশিষ্ট বঙ্গমঞ্চের অধিকারিগণের 

সহিত আলোচনা করিয়া! এই সাহায্য-রজনীর আয়োজন করিজে পারেন। তিনি জানেন 

যে, অনেকেরই এ বিষয়ে সহানুভূতি আছে। 

শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র দেন এম এ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, 

পরিষদের সদশ্তগণের নিকট বার্ষিক প্রায় ৭***২ চাদ! আদায় হয় না। ইহাতে বোঝা যায় 

যে, পরিষৎ দিন দিন সাধারণের সহানুভূতি হারাইতেছে ও 1539 10155606805 হইতেছে 

, এবং তাহার বোধ হয়, পরিষদের কার্য প্রণালীর কোথাও দোষ রহিয়াছে 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের ব্যয় কমাইতে 
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পার! যাইবে না। কমাইতে হইলে নেক বিভাগ তুলিয়। দিতে হইবে, ভা! নিয়মাবলী 

অনুসারে সম্প্রতি সম্ভব নয়। পরিষংকে ৩৬**২ টাকার বই প্রকাশ করিতেই হইবে ও 
কটমট পরিযৎ-পত্রিকাও প্রকাশ করিতে হইবে। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-“পরিষদের ২১৯** সদশ্ত যঙ্দি রীতিমত 

টাদ। দেন, তাহ! হুইলে পরিষদের কোন খণই থাকে না, বছর বছর খরচ বাদে কিছু কিছু 
উদ্ধত থাকে, তাহ দিয়! সাবেক দেনা শোধ ও কিছু কিছু নৃতন কাজ করা যাইতে পাযে। 

কিন্তু সকলেই গুনিলেন যে, তাহ! হয় না, প্রায় অর্ধেক সদন্ত টাদা দেন না। অথচ বত দিন 

পর্য্যস্ত আমর! তাহাদের নাম সদন্ত-তালিক! হইতে বাদ ন! দ্দিতে পারি, তত দিন আমাদিগকে 
তাহাদের জন্ত সমান খরচ করিতে হইবে-_পত্রিক পাঠাউতে হইবে, অধিবেশনগুলির পত্র 

পাঠ।ইতে হইবে, ইত্যার্দি। যাহ! হউক, আমর। সম্প্রতি ৩৫*'৪* সদন্তের নাম বাদ দিবার 

ব্যবস্থা করিয়াছি। বহুদিন হইছেই আপনার! সাহিত্য-পরিষদের খণের কথা গুনিয় 

আসিতেছেন। এই কার্যযবিবরণীতে দেখিলেন যে,আমর! টাকা তুলিবার জন্ত কত চেষ্টা করিয়াছি। 
অনেক স্থলে চেষ্ট। করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে, কোথাও ব! প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। পরিষদের 

এই অবন্থা_-মন্দিরের এই শঙ্কাজনক অবস্থা,+রমেশ-ভবনের অসমাপ্ত কাজ---এই সমস্ত 

দেখাইবার জন্ত বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন বাহাছরকে পরিষদে আন হইল। তিনি সব দেখিয়। শুনিয়। 

গিক্লাছেন। মন্দির মেরামত ও 'রমেশ-5বন' সম্পূর্ণ করিবার জগত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট 

আবেদন করা হুইল। উত্তরে বেঙ্গল গবর্ণমে্ট জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি কিছু প্রত্যাশ! নাই। 

যাহা হউক, এ বিষয়ে আবার চেষ্টা চলিতেছে । এখন আপনাদের সকলকে অনুরোধ 

করিতেছি যে, আপনার! পরিষদের স্থায়ী ভাগারটি পুর্ণ করিয়। দিন ও পরিষদ্ মন্দির সংস্কার 
করিয়! দিন। পরিষদের বর্তমান আয়ে দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করাই কষ্টসাধ্য ব্যাপার 

হইয়াছে । গত বৎসর বাজার দেনার পাওনাদারদের দিবার 'জন্ত পরিষদের করজন সদস্তের 

নিকট হুইতে ১৪২২২ হাঁওলাত লইতে হইয়াছিল। ছুঃখের বিষয়, সে টাক। এখনও শোধ দিতে 

পার! যায় নাই। তাহার উপর পরিষদ্ মন্দিরের তগ্রাবস্থ। লক্ষ্য করিয়া! করপোরেশন নোটিশ 

দিয়াছেন যে, সত্বরে ভগ্ন স্থান মেরামত কর! হুউক, নতুবু! তাহার! আসিয়! ভাঙগিয়! দিবেন । ইহা 
ছাড়! রমেশ-ভবন অসম্পূর্ণ রহিয়। গেল__এখনও ইহার সমস্ত কাজ শেষ হয় নাই। 
৬মনোমোহন বাবু ইহার জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এ রকম কম্মী কম মিলে। 

এত হছুঃখেও রমেশ-ভবনের এখন একমাত্র সহায় শ্রীযুক জে এন গুপ্ত মহাশয় । তিনি 

ইহার জন্ত এখন বেশী থাটিভেছেন। ছু" চারিজন ব্যক্তির চেষ্টায় এ সমস্ত কাজ হয়না। 

সকলের সমবেত চেষ্ট। দরকার। আপনারা ম্বতঃ পরহঃ অনবরত চেষা করিয়া! পরিষদের 

কাজগুপি সম্পূর্ণ করিয়! দিন 1? 
অতঃপর দ্বাত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল। , 
৬। ত্রয়স্ত্িংশ বাঁধিক কর্্মাধক্ষ্যগণ নির্ব্বাচিত হইলেন।-_- 



সভাপতি-_-মহামহোপাধ্যায় শ্ীষুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
প্স্তাবক--শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী 

সহকারী সভাপতি গণ-_ 

(কলিকাতার পক্ষে) 

১। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু বাছাছর,। ২। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 

৩। শ্রীযুক্ত স্তর দেব প্রদাদ সর্বাধিকারী, ৪ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 

(মফঃস্বলের পক্ষে ) 

৫। মহারাজ রাও জ্ীধুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ৬। মাননীয় 

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌনীশচন্দ্র রায় বাছাছর, ৭। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 

তকরত্ব, ৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী । 

প্রস্তাবক-_ শ্রীযুক্ত মন্মথমোছন বন্থু 

সমর্থক-_-শ্রীধুক্ত কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 

সম্পাদক---শ্রাযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ 

প্রস্তাবক-_-ভ্ীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

সমর্থক-__শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম 

সহকারী সম্পার্কগণ--১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, ২। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 

৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, ৪1 শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, £। শ্রীযুক্ত 

জ্যোতিশ্ন্দ্র ঘোষ। ৬। শ্রীযুক্ত রমেশ বন্থু। 

প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত ড1ঃ আব্দল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ 

সমর্থক-শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী 

পত্রিকাধ্যক্ষ__শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লা! 

প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত কিরণচন্দজ্র দত্ত 

সমর্থক _শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ 

কোষাধাক্ষ-_ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাগ বন্থু 

প্রস্তাবক-_শযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় 

সমর্থক- শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন গুপ্ত 

চিত্রশালাধ্যক্ষ__শ্রীধুক্ত অজিতচন্দ্র ঘোষ 

প্রস্তানক---শ্রাযুক্ক বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বঘবল্লভ 

সমর্থক-__শ্রীষুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

রন্থাধ্যক্ষ-_শ্রীযুক্ত ছিরণকুমার রায় চৌধুরী 
প্রন্তাবক- শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 

লমর্থক-_শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভটাচাধ্য 



রঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [১৩শ বর্ষের 

ছত্রাধ্যক্ষ-_শ্রীযুক্ ছার কানাথ মুখোপাধ্যায় 

প্রস্তাবক--শ্রযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব এবং 

সমর্থক-_শ্রীষুক্ক নগেন্দ্রনাথ সোম 

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক-_শ্রীযুক্ত রায় পাহেব মন্মথনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত এনাথনাথ ঘোষ । 

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ যুখোপাধ্যায় 

সমর্থক--্রীযুক্ত মন্মথমে হন বন্ধ 
৭। ততৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্বলিখিত সদস্তগণ ত্রয়ন্িংশ বর্ষের 

কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন, 
_সাধারণ-সদস্তগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত 

১। শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত থগেন্দরনাথ চট্রাপাধায়, 

৩। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যার, ৪ । শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিন, ৫1 শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন 

বন্দোপাধ্যায়, ৬ | শ্রীযুক্ত গ্রবাধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৭1 শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, 

৮। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, ৯ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকাধ বিদ্যারত্ব, ১০। শ্রীযুক্ত 

ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাদ ঘোষ, ১১) শ্রীযুক্ত লেপটানেপ্ট নলিনীমোহন ব্বায় চৌধুরী, ১২। শ্রীযুক্ত 

ডাঃ আব্দল গফুর সির্দিকী অন্ুপন্ধান বিশারদ, ১৩। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ, ১৪। 

যুক্ত বসন্তরঞন রায় বিঙ্ল্লভ, ১৫। প্রীযুক বসন্থকুমর চট্রোপাধ]ায়, ১৬। শ্রীযুক্ত অমলচন্ত্র 
হোম, ১৭। শ্রীযুক্ত হেমচজ্জ সরকার, ১৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, ১৯। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্র 
রায়, ২*। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত । 

শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্বাচিত 

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রন্্র রায় চৌধুবী (রঙ্গপুর ), ২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 

(গৌহাটী), ৩। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ( উত্তরপাঁড়া ), ৪। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার 

চট্টোপাধায় (নদীয়া ), ৫। শ্রীমূক্ত আশ্ততাষ চৌধুরী (চট্টগ্রাম), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রন্ত্র রায় 

তত্বনিধি ( ব্রিপুরা )। | 
৮। নিয়মাবলী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের বিষয়ে কাধ্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাবের 

আলোচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বনু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ 

মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল*ষে, এই বিষয় আগামী মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে। 
৯। উপহারশ্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদশিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্তবাদ 

জ্ঞাপন কর! হইল। খ-_ পরিশিষ্ট দ্রব্য । ৃ 

শ্রীযুক্ত ভাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ 
দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল । | 

প্রীনগেন্দ্রনাথ মোম কাব্যালস্কার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি 



ক-_পরিশিষ্ট 
প্রস্তা ভিত আামাল্রশ-জদস্যগণ 

প্রস্তাবক-_শীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বিএ, সমর্থক-_শ্ীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 

সদন্ত--১। শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ, জমিদার, বারদি, ঢাকা; প্র--এ, সম-মহামহোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্ী এম এ, নি আই ই, সদ-_২। শ্রীযুক্ত নীতীন্ত্রনাথ রার, ২।৩ রাপীশঙ্করী 

লেন, ভবানীপুর । ৩। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ দত্ত, ১৭ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। 

প্র--শ্রীবুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম--এ, সদন্ত ৪ 1--শ্রীযুক্ত রামচন্্র ঘোষ, ১৫ রামধন 

মিত্র লেন, শ্ঠামপুকুর। প্র--শ্রবুক্ত নীরদবরণ চক্রবর্তী ভট্টাচার্য, সম--শ্রযুক্ত 
অমূল্যচরণ বিদ্াভৃষণ, ৫। সদন্ত--শ্রীযুক্ত.-কালীপদ চক্রবন্তী, ৬৮ জয়নদ্ৰীন মিস্ত্রি লেন, 
চেংল! পোঃ আঃ, আলীপুর। প্র-_-্রঘুক্ত নপিনীরশ্লন পণ্ডত, নম এ, সদস্ত-- 

৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রনারারণ রায় এম বি, ১৯৪ মদন মিত্র তলেন। ৭। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ 

বসু, ৮৯ ল্যান্সডাউন রোড, ৮ শ্ীধুক্ত উপেন্দ্রনাথ কর এম এ, বিই,২৮ হরি 

ঘোষ গ্রীট । প্র-এন রাজ! গোপাশকরুষ্* রাও । সম--উ, সদন্ত--৯। জ্মতী 

ডাঃ এচ. সারদাম্মা, নং ১ পঞ্চম রোড, চামারাঁজ পট, বাঙ্গালোর সিটি। প্র-- শ্রীযুক্ত 
রামকমল পিংহ, সম-_এী, সদন্ত-_-১০। শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মজুমদার, ১৬ নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার । 
১১। শ্রীযুক্ত গোষ্টবিহারী আয, ১৭1৩ গোবিন্দ ধরের লেন, আমড়াতলা গলি । প্র-- 

শ্রীযুক্ত যৌগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, সম-ত্র, সদন্ত ১২। - শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোঁষ 
এম এ) ব্]ারিই্টার, ২৫ হরিশ মুখাজি রোড । 

খ-_-পরিশিষ্ট 

শপহাল্রত্রনদপ প্রাপ্ত পুস্তক 

উপহারদাতা-_ শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, উপস্ৃত পুস্তক-_€১) ম্বপন-পসারী ; 

শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দর্ত-__(২) অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহান ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্ 

দত্ত_-( ৩) শ্ত্ীশ্্শুকমুখামৃত €৪র্থ সং) শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা-(৪) 
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তৃতীয় মানিক অধিবেশন 
৯ই আশ্বিন ১৩৩৩, ২৬এ সেপ্েষ্বর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ ৬টা। 

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী-_-সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়_-১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত 

নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪1. প্রবন্ধ.পাঠ, ( ক) শ্রীযুক্ত 

ভববিসূতি ভষ্টীচার্ধ্য বিগ্াভৃবণ এম এ মহাশয়-লিখিত প্ভাটপাড়ার কবি ৬»আনন্দচজ্জ 
শিরোমণি মহাশয়ের জীবনী ও কাব্য।লোচনা” এবং €(খ) ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুঙ্গার 

চট্ট্রেপাঁধ্যায় এম এ, ডি পিট মহাশয়-লিখিত “ণ্রীই্য় দ্বাদশ শতকের বাঙাল।” নাম ক প্রবন্ধ, 
৫| পুর্ববিজ্ঞপিত কতকগুলি নিয়ম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্বাহক-সমিতির 

প্রস্ত(ব, ৬। বিবিধ । ৰ 

শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ মোম কাব্যালঙ্ক।র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত খগেন্সনাথ মিত্র এম এ 
মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-দি (এডিন ), এফ আর এসই 

মহাশয় সভাপতির আনন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত অধিবেশন গুলির কার্ধ্যবিবরণগুরি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল । 

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যঞ্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর 

সাধারণ-সদস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন। 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃ- 
গণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর! হইল । 

৪ | (ক) অধ্যাপক শ্রীধুক্ত ভববিন্ৃতি ভর্টরচার্য্য বিগ্যাভূষণ এম এ মহাশয় তাহার 

“ভাটপাড়ার কবি *আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের জীবনী ও কাব্যালোচন1” নামক প্রবন্ধ 

পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে তিনি জানাইলেন যে, ৬আনন্দচন্দ্র শিরোমণি তাহার 

পিতামহ ছিলেন। | 

_. প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্ত্রনাথ মিত্র এম.এ মহাশয় প্রাবন্ধ-লেখক 

মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং ৬মানন্দচন্জ্র শিরোমণি মহাশয়ের অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির 

. প্রশংসা করিয়! বলিলেন যে, বড়ই পরিভাপের বিষয়, এ পর্য্যস্ত তাহার সমগ্র পাঁচালীর উদ্ধার 

হয় নাই। উহ! উদ্ধার হইগা গ্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে। তিনি 

আরও বলিলেন যে, রুষ্ণলীলাবিষয়ক পাঁচালী তিনি আগে শোনেন নাই। এবং বক্তা! মহাশর 

বেকূপ সহানুভূতির সঙ্গে তহা পাঠ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশেষ উপভোগ্য । 

'পীচার্লীলেখক মহাশয় নিশ্চয় পাঁচালী গাহিতে পারিতেন। যদি কেহ এ সকল পীচালী, 

) 
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গাহিয়! শুনাইতেন, তবে শে।তৃবুন্দ সুগ্ধ হইয়া শুনিতেন। ভাবের গৌরবে প্রবন্ধটি উজ্জ্বল 
হইয়াছে । পাচালী শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, পঞ্চ + আলি - পাচালী, 

যাহা পঞ্চ সম্বন্ধীয়, তাহাই পাঁচালী । ঠাকুরালি, ঘট কালি, ভাবকালি প্রভৃতি শব্বগুলি এ 

প্রণালীতে হইয়াছে বোধ হয়। বোধ হয়, বারয়ারি-বার+ আরি- বাঁর+ আলি--এই ভাবে 

হইয়াছে। | 
তৎপরে বক্তা মহাশয় বলিলেন যে, পাঁচালী-লেখক মহাশয় শ্রীকুঞ্ণচলীলার মধুরতা 

সন্বন্ধে অতি নির্দশল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সংস্কত-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুতৎ্পন্ন 

হইয়া এবং তীহার সমস্ত, আবেষ্টনী সংস্কৃতময় থাকা সত্বেও যে নির্মল বাঙ্গালা ভাষায় 

কষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ পাচালীতে রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহ। বিশেষ আশ্চর্যজনক ৷ এই 

বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া প্রবন্ধলেখক মহাশয় যেন কিছু সঙ্কোচ-ভাঁব প্রকাশ 

করিয়াছেন। তাহা না হওয়াই উচিত। এই বলিয়া! বক্তা মহাশয় কৃষ্ণলীল! সন্বন্ধে কিছু 

আলোচন! করিলেন । 

মহামহোপধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কমলকুষ্ণ স্মৃতিতীর্ঘ মহ্থাশয় বলিলেন যে, তিনি 

আনন্দচন্দ্র-গ্রদঙ্গ শুনিবার জন্ত ভাটপাড়া হইতে এখানে আধিয়াছেন। যাহাতে সমগ্র 

পাঁচালী সংগৃহীত হয়, তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমান্ ভববিভূতির উপর এই 

কার্য্ের ভার আর্ত হইলেই ভাল হয়। 

শ্রীযুক্ত ডাঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় 
আনন্দচন্ত্রের পাচালী শুনিয়া দাশ রায়ের পাচালীর কথ! মনে পড়ে। একই সময় দেশে 

দুইজন বড় পাঁচালীরচয়িতা কবির আবির্ভাব হইয়াছিল--ইহা দেশের পক্ষে আনন্দের 

ংবাদ। তাহার পাঁচালী সংগ্রহ করা উচিত । পাঁচালী শবের ব্যুৎপন্তি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন 

যে, তিনি এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত খগেন্ত্রবাবুর সহিত একমত । 

তৎপরে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পাঁচালীগুলি সংগ্রহ করিয়া একদিন 

পরিষদের বৈঠকে তাহ! গান করাইবার ব্যবস্থা করিলে ভীল হয়। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবু 
তাহ! গান করিয়া! শুনাইলে সকলে বিশেষ প্রীত হইবেন। পাঁচালী উদ্ধার করিয়! পুস্তকাঝারে 

গ্রকাশ কর! কর্তব্য । 

থে) অধ্যাপক যুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিটু মহাশয় তাহার 

“থ্ষ্টায় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন যে, গ্রাম্য গ্রবাদমাল! 

হইতে পুরাতন শব সংএহ হইতে পারে। 

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বলিলেন যে, অস্তকার প্রবন্ধে প্রবাদ স্থন্ধে কোন কথা বল! হয 

নাই। প্রবাদের মধ্যে অনেক শব পাওয়া যাইতে পারে বোধ হুয়। 
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শ্রীযুক্ত মণীভ্্রমোহন বন্থু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, পূর্ববঙ্গে অনেক প্রাচীন দলিলে 

অনেক পুরাতন শব পাওয়া যাঁয়। 

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বলিলেন যে, প্রাচীন বাঙ্গালাঁর মাল-মলল| সংগ্রহ কর! কঠিন 
ব্যাপার। খুঃ ১৫শ শতকের পূর্বে খাটি বাঙ্গালার শব অপ্রাপ্য--পরবর্তী কালের অনেক কথা 
পাওয়া যায়। কৃষ্ঃকীর্তনে ১৪শ শতকের বাঙ্গালার নমুন। পাওয়া যায়। তার পূর্বে 

অমরকোঁষ, চর্ধ্যাপদ, প্রাচীন তাম্রশাঁসন, শিলালিপি প্রভৃতিতে পাওয়া যাঁয়। 

শ্রীযুক্ত ধাঁজেন্্নাথ কাঁঞ্িলাল এম এ, বি এল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শৃন্ত- 

পুরাণের কথাগুলি কত দিনের? | 

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাঁবু বলিলেন যে, এই পুস্তক ২৫০ বৎসরের পূর্বববন্তী নয় বলিয়া মামার 

মনে হয়। 

শ্রীযুক্ত মণীন্ত্রমোহন বস্থ এম এ মহাশয় বলিলেন যে, শেখ শুভোদয়! গ্রন্থে বহু 

পুরাতন বাঙ্গলার নিদর্শন আছে। হলাযুধ মিশ্র ১২২৪ সালে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত 

করাইয়ছিলেন, তাহ। তিনি এক্ষণে আলোচনা করিতেছেন । 

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাঁধু বলিলেন যে, তিনি শেখ শুভোদয়া দেখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মণি. 

বাবু ও শ্রীমূক্ত সুকুমার সেন এম এ মঠাঁশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মণিবাবু 

এই গ্রন্থের কতক অংশ কারস্থ-পত্রিকাঁয় বাহির করিয়াছিলেন । ৩* বতসর আগে ৬উমেশ- 

চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় পাওুয়ার দরগাতে এই পুথি দেখেন কেহ তখন তাহ! ছুইতে পাইত 

না। তিনি উহার নকল করাইয়া] লন। গ্রন্থে তারিখ যাহা আছে, তাহাতে খুঃ ১২শ শতক লেখা 

আছে। কিন্তু গ্রন্থে পরের সময়ের কথাই আছে । 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোঁৰ বি এ মঙ্াশপ বলিলেন যে১£১:০12801০81০থ1 5845 [২০1১০ 

ৈজনাথ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা আছে, তাহাতে অনেক পুরাণ বাঙ্গালার কথা আছে। 

পাথরে মছারাঙ্জ মহীপাল দশ্বন্ধে যে লিপি আছে, তাহাতেও অনেক বাঙ্গালা কথা আছে। 

বাগেরহাটের নিকটে কাড়াপার (টাকী জমিদারের একটা অংশ) কুশীনামায় অনেক কথ! 

পাওয়া যায়। আটথান। মোট মোট! খাতায় তাহার নকল আছে। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ আলোচনায় অনেক সংবাদ জানিতে পার! 

গেল। এরূপ আলোচনার দ্বার! আদিম বাঙ্গাল] শব্দের উদ্ধারের 'বিশেষ সহায়তা হইবে, আশা 
করা যায়। ঢাকার মাপখানগরে ইষ্টকের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও অতি 'প্রাটীন। 

প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। 

৫। শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিপণেন যে, আঁজ রারি 

অধিক হইয়াছে, আজ নিয়মাবলী পরিবর্তন প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখা হউক। 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্ারত্ব মহাশয় বলিলেন যে, গণ বায়িক অধিবেশনের 

আদেশমত আজ এই আলোচন! করিতে আমরা বাধ্য। 
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শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, অনেকে চলিয়! গিয়াছেন। এ 
আলোচন। আগে হওয়। উচিত ছিল। 

ডাক্তার আব্,ল গফুর দি্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ মহাশয় ৰলিলেন যে, একটী বিশেষ 
অধিবেশন আহ্বান করিয়। এই বিষয়ের আলোচনা হওয়! উচিত | 

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় বলিলেন, অগ্ত আলোচনা চালান হউক। 
এই সময় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্থ বি এ মহাশয় বলিলেন যে, 9০06) 4010217 0060068- 

(০:।এর সভ্যগণকে পরিষদে অভ্যর্থনা কর! হউক। 

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় মহাশয় বলিলেন যে, তাহাদের সময়ের নিতাস্ত অভাব। 

শ্রীযুকষ জ্যোতিশ্ন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী 
মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে পরিষদে 'আনিবার চেষ্ট! করিবেন । 

তৎপরে শ্রীযুক সম্পাদক মহাশয় কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত নিয়মাবলী 

পরিবর্তন পরিবর্দনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। 

(ক) ৯ম নিয়ম-ধাহারা পরিষদের স্থারী ধনভাগ্ারের জন্য এককালে অন্যান ২৫০৯ 

টাক! পরিষৎকে দান করিবেন, কার্য্যনির্বাহক-সমিতি তাহ! গ্রহণ করিলে, তাহার! পরিষদের 

আজীবন-সদস্ত গণ্য হইবেন । 

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবে আপৰি করিলেন । এবং বলিলেন যে, 

এ সম্বন্ধে পূর্ব পূর্র্ব কাগজ-পত্র উপস্থিত কর! হউক। আরও বলিলেন যে, ৫*০২ টাকার কম 
হইলে পরিষদের মর্ধযদ1 হানি হইবে। এই প্রস্তাব কেহ সমর্থন করিলেন ন1। 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ২৫০২ স্থলে ১২৫২ টাক] লইয়। 
আজীবন-সদস্ত নির্বাচন কর হউক । 

কেহ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন ন1। 

সভাপতি মহাশয় মূল প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লইলেন। ১০ জন পক্ষে, এবং ১জন 
বিপক্ষে ভোট দিলেন। গ্রস্তাঁব গৃহীত হইল। 

সম্পাদক মহাশয় কার্যযনির্বাহক-সমিতির পক্ষে প্রস্তাব করিপেন যে, 

(খ) ১৬শ নিয়মের '“সাধারণ-সদস্ত-শ্রেণীতূক্ত হইবেন” এই কথার পরবর্তী অংশ উঠাইয়! 

দেওয়া হইবে। ০ 
১৬শ নিয়মের পর নুতন নিয়ম হুইবে,__ 
“১৬ (কে) যে সদন অন্যন ছয় মাসকাল সদস্তশ্রেণীতুক্ত না আছেন এবং অন্ততঃ ছয় 

মাসকাল চাদা না দিয়াছেন, তিনি কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন ন11” 

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল | সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,--. 

গে) ২৭শ নিয়মের পরিবর্তে এই নিয়ম বলিবে,- 
«২৭ ১লা চৈত্র তারিখে যে সদস্তের চাদ! * মাস বাকী পড়া দৃষ্ট হইবে, তিনি 
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পরবস্তী বদরের জন্য কার্যযনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ প্রার্থী হইতে পারিবেন না; কিংবা 
কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদ্দে নির্বাচিত হইতে পারিবেন ন1।” 

“২৭ (ক)। ১লা! চৈত্র তারিখে ধে সদস্তের টা! নয় মাঁস বাকী পড়া দৃষ্ট হইবে, তিনি 
পরবর্তী বৎসরের কর্াধ্যক্ষ নিয়োগ এবং কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যনিয়োগ সম্বন্ধে ভোট 
দিতে পারিবেন ন1।” 

«২৭ (খ)। ১৬ (ক) ও ২৭ (ক) নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্পাদক ১৫ই ঠৈতঞ্রের 

মধ্যে ভোটারের তালিক! প্রস্তত করিয়! বোর্ডে বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্তি পর্যাস্ত টাঙ্গাইয়া 

রাখিবেন। যেকোন দদস্ত এই ভোটারের তালিকার নকল লইতে পারিবেন । 
৩০এ চৈন্র পর্য্যন্ত এ তাপিকায় কোন ভ্রম-প্রমাদ লক্ষিত হইলে এবং তাহা সম্পাদকের 

গোঁচর করিলে তিনি তাহার সংশোধন করিবেন। তৎপরে এ তালিকা! চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য 

হইবে ।* 
প্ীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবে মাপত্তি করিলেন যে, অপ্ত এই নিয়ম 

সম্বন্ধে আলোচনা স্থগিত রাঁখা হউক । 

সভাপতি মহাশয় স্থগিত রাখার বিষয়ে ভোট লইলেন। স্থগিত র।খার পক্ষে ৫ জন 

এবং বিপক্ষে ৮ জন ভোটি দিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না। 

তৎপরে মূল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট লওয়! হইল। প্রস্তাবের পক্ষে ৫ জন এবং বিপক্ষে 

৩ জন ভোট দিলেন । মূল প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

ঘে) সম্পাদক মহাশয় ৩২শ নিয়ম উপস্থিত করিলেন, কিন্তু সময়াভাবে প্রস্তাবের 

আলোচন! স্থগিত রাখা হইল। 

স্থির হইল যে, আগামী পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে অবশিষ্ট নিয়মাবলী পরিবর্তনাদির 

প্রস্তাব আলোচন] হইবে। 
সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল। 

স্ীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার হ্লীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ১ 
০ 

সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

ক- পরিশিষ্ট 

প্রস্তাবিত লাধ্ান্সশ-সদস্যগণ 

প্র-শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্াভৃষণ, সম--্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্ত-_ 
, ১। »প্্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সাধুর্খ! ১৬ উল্টাডাঙ্গা রোড. | প্র-মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 

শান্রী, সম- শ্রীযুক্ত অমূল)চরণ বিগ্তাতৃষণ, সদস্ত-+২। শ্রীযুক্ত গোপেন্ত্রকুমা'র চৌধুরী, এম-এ; 
ৃ | 
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বি-এল, ৩২ বীডন রো। ৩। শ্রীযুন্দ রাধামাধব রার লি, ই, (কুপাঁসহিল্) ৩ রার স্্রীট, পিপল 
পটি। ৪1 শ্রীযুক্ত যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যা়, প্রিক্িপ্যাল গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুল, ১৭২লোয়ার 
সারকুলার রোভ.। ৫। শ্রীযুক্ত কালী প্রসাদ নিষোগী বি এস পি, ৪ ভাঁফ লেন, কলিকাতা! । 

৬। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার মুখোপাধায়, বেলঘড়িয়া, পঞ্চাননতলা, ২৪ পরগন।। প্র-- 

শ্রীযুক্ত রসম্তরঞ্ন রায়, সম-_গ্রীযুক্ হ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,সদস্ত _-৭। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেম 

এম-এ, ২৭ গোয়াবাগান লেন। ৮। শ্রীযুক্ত আবল অফুর। গ্র--শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 

সোম কবিভৃষণ কাব্যালঙ্কার, সম _ এ, সদস্ত-৯। শ্রীযুক্ত স্থরেশ্চন্র ঘোষাল, ফটো 

আর্টি্ট, ইম্পিরিয়াল রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউট, পুলা, বিহার | প্র -শ্রীষুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবস্তী এম্ এ, 
সম--ভ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সদন্ত_-১০। শীযুক্ত পদানন্দ ভাছুড়ী এম-এ, অধ্যাপক 

প্রেসিডেন্দপী কলেঙ্গ। ১১। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্ধ্য, ৬১১ চৌধুরী লেন। প্র-- 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, দম - এ, সদ্দস্ত - ১২। শ্রীমতী রাধারাণী পত্ব, ২ চন্ত্রনীগ চাটাজ্জি ছ্রীট। 

প্র--প্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, মম-_-মহামহোগাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী, সদস্ত-_ 

১৩। মহারাজ! শ্রীযুক্ত ভূপেন্ত্রচন্ত্র সিংহ শর্মা বি-এ, মহারাজা বাহাহুর, সুসঙ্গ, হুর্গীপুর, 

ময়মনপিংহ। প্র--উ, দম-_শ্রীঘুক্ত গোপাঁলদাদ চৌধুরী এম্ এ, সদন্ত--১৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্ 
দিংহ, ১৪৭ বারাণসী ঘোষ হ্বীট। প্র--এঁ, সম-শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিছ্যাভূষণ, সদস্য -১৫। 

শ্রীযুক্ত শটীন্দ্রমোঁহন সেন রায়, অমিদার, বন্দর, ঢক1। ১৬। শ্রীধুক্ত নবকৃষ্ণ দাহা বি-এল, 
৬ মাণিকতল! রোড.। ১৭। রায় সাহেব আীযুক্ত পণ্ডিত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, 

৩৫।১ পটুয়'টোল। লেন ১৮। মাননীয় শ্রীযুক্ত কুমারশঙ্কর রায় চৌধুরী, ৪৪ ইউরোপীয়ান 

এসাইলাম লেন। প্র-_শ্রীঘুক্ত ডাঁং একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, সম--শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল 
চৌধুরী, সদন্ত_-১৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রণব প্রসন্ন সেনগুপ্ত এম-বি, বি-এস-সি এফ, জেড, এস, 

৬১ আমহার্ট দ্র । ২৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত চারুত্রত বায় বি-এস সি, এম-বি, ৩৫ কলেক দ্র । 

২১। শ্রীযুক্ রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ড, ১৫১৩ বাঁরাণপী ঘোষ ট্টাট। ২২। ডাঃ শ্রীযুক্ত নবজীবন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি, ২৪।৩বি রমাঁনাথ কবিরাজ লেন। ২৩। শ্রীযুক্ত মানদাকান্ত রায় 

এম বি, ডি টি এম, বেঙ্গল মেডিক্যাল সাণ্তিস্, ১৭ রাজাঁবাগান জংদন রোড.। ২৪। শ্রীযুক্ত 

ডাঃ শৈলেন্দ্রনাঁথ চন্দ্র এম বি, আই এম এস, ( ভূতপূর্ব ), ৭৯1২৭ লোয়ার সারকুলার রোড । 

২৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ নৃপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম বি, ৬৫ পদ্মপুকুর রোড, এলগিন রোড, পোঃ। 

প্র--শ্রীধুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাতূষণ, সম.-্রযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম, সদস্য--২৬। শ্রীযুক্ত ডাক্তার 

আশুতোষ দা, ৭৬ বেনিয়াটোল! স্ট্রীট, হাটখোলা । প্র- শ্রীযু্জ বটকৃষ্ণ ঘোষ, সম-_এ, 

সদস্য--২৭। শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্ত্র সৌম, ২২১ কানেল ওয়েষ্ট রোড। প্র- শ্রীযুক্ত নীরদবরণ 

চক্রবর্ভাঁ ভট্টাচার্ধা, মম--৬, সদস্য--২৮। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবন্তাঁ, শিয়ালদহ বোডিং, 

১৪ হ্যারিসন রোড ।  প্র--শ্রীঘুক্ত শ্তামাচরণ বসাক, লম-এঁ, সদস্ত--২৯। জীযুক্ত ৭ 

নুধীরকুমার সেনগুপ্ত, ৪ অবিনাশ মিত্র লেন। গ্রী-ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, 
1 
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সম-শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদন্ত--৩*। যুক্ত কুমার অক্ষণচন্ত্র সিংহ, এম এ, 

সুস্্গ) ময়মনসিংহ । ৩১। ব্বায় বাহাদুর যোগেত্ চন ঘোষ এম এ, বি এল, ২৫ হরিশ 

মুখার্জি ইট । প্র-্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, সম__এ, সদন্ত-_-৩২। শ্রীযুক্ত হেমচন্ত 

সেনগুপ্ড, ম্যানেজার বেঙ্গল সেপ্ট,ল ব্যাঙ্ক, হারিসন রোড, ব্রাঞ্চ, ৮৩ হারিসন রোড. । 

খ__পরিশিষ্ট 

উপহারম্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক 

উপহারদাত।- শ্রীযুক্ত রাঁজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলীল--(১) প্রাচীন বঙ্গভাঁষ। ও সাহিত্য,_-€২) 

মহাঁভারতীয় নীতিকথা, ১ম খণ্ড; শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায_€৩) মর্তমঙ্গল,--(8) মাতৃ- 

মঙ্গল, (৫) বাণীপুত্র, (৬) নববর্ষ, (৭) প্রীরষ্ণাষ্মী ; শ্রীযুক্ত লালমোহন মুখোপাধ্যায় - (৮) 

শ্রীমুখবংশ ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ বায় চৌধুরী _ন) প্রতিমা, (১) সতাযনিকেতন, (১১)অন্ধ1 ; 

শ্রীযুক্ত ছর্গাবর মঞ্জুমদার-_(১২) মহাত্ম। যষ্ঠাচরণ, (১৩) প্র; শ্রীধুক্ত বিভূতিভূষণ ঘে।ষ মৌলিক 

এম্ এ, বি এল- (১৪) বঙ্গনারীর ব্রতকথা ; শ্রীযুক্ত ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায় এম বিঃ (১৫) 

প্রহ্থতিপরিচর্ষয ) 1006 3০০15015, 31110901012 10561686100 (১৬) চা ০0:01607 

/101705] 1২600100100 081659এ 06 05108611021) [:010106) 918--1919. (৯ ৭) 

]00910 ০01 6০ 1015 10019105 01 7১818109) (১৮) 155010918019105 2110 11910. 

২০11: 01000 31010501018) [75110500020 17 19257 00 [২০515051, ০915968 

[01011510 _- 0১৯) 7991091 0100 [00109100006 01 1766615, ৬০]. ১0111. 1926 

7116 012109801) (০9৬৮. ০01 [7012) 09009] 1১01011080101) 1381)01)--0০) 116109115 

01 076 ১1005601921581 ১৪৮০৮ 9110919, ০. 28. | 131958 2॥1)0] 00০ ৯১৪,০01, 

91010 01 006 1101165) 11158001010 [18979 ), (২১) 1000 56৮৪170) 40105] 

[২9001 ০1 0) 10151 [105060001 ০1129195155 1) 110019 001 ০ 76৭1 610011% 

3156 [19101) 7920) (২২) 509015055] £950806 001 131105 10015, 10) 50905- 

0159, 1915 88119019) 19191010809 ০6/017 [100191) 58669) ঠি0ো0 191 5০16 6০ 

[924-25 7 শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্থু বি এ--(২৩) [২০৬541০ 5916015 ১ 0175 06০01-10- 

01/91254 7360081 ১০০৮৮ 70০01 1)০0০৮-(২৪) 1১101002] 12001 00. 012. 4£১01701015- 

1180010 0102115 ০01 076 1360591 7১169106110, 1929 7 (২৫) 40005] 15001 90 

(6 60115 £১017171508012 01076 1:0%/ 01 05100152001 58190195 00£ 075 

5৪৮ 1925, (২৬) 0091701] 11006৫01269, 00191 3১6০০1৮ 130072291 1:6615180৩ 

€0017011, পু'ড/206552০0900 56951919 1926; মহারাজ! বাহাছুর স্তর শ্রীযুক্ত গ্রস্োৎকুমার 

ঠাকুর_ (২৭) 11106 |] 0510190919 1)15109 01950055, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র (২৮) 
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7105 00008019007 ড1115555 10135009180. 50179 58085500193 ৪০০০ 01611 

[২50010511006101) 50175 ৯০10০11)060951)0 2৮৪] 00561৬20015, ৬5512105001 

»- (২৯) 00105 81276110210 0101)1155115 2100 তি 50010291 4৯110050250) 1928. 

চতুর্থ মানিক অধিবেশন 
১৬ই আশ্বিন ১৩৩৩, ৩র। অক্টোবর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহু ৬ট|। 

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী__দভাপতি । 
আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত 

নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদ।তৃগণকে কৃতজ্ঞত1 জ্ঞাপন, ৪ প্রবন্ধ-পাঠ-_( ক ) শ্রীযুক্ত 
স্থকুমার দেন এম এ, পি আর এস মহাশয়-লিখিত “প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষাযর গন্ভের 

ভঙ্গী,” ( খ ) ডর্টর শ্রীযুক্ত ন্ুশীলকুমার দে এম .এ, বি এল, ডি লিট মহাশয়-লিখিত “হরচন্্র 
খোষ ও তাহার নাটাগ্রস্থাবলী” নামক প্রবন্ধ, ৫। শোকপ্রকাশ--( ক) রাঁয় রামচরণ মিত্র 

এম এ, বি এল, সি আই ই, বাহাছুর (থ) জ্যোতিশ্চন্্র মিত্র এম এ, বি এল, (গ) হরগোপাল 

দাঁস কুওু, (ঘ) চক্ত্রভূষণ ভাছুড়ী বি এ, (ঙ ) নিত্যধন মুখোপাধ্যায়, চে) নীলধন মুখোপাধ্যায়, 

(ছ) বিনয়কৃষ্ বন্থ, (জ) ললিতমোহন দত্ত, ঝে) অমুল্যদেৰ পাঠক বি এল, (ঞ ) কালিদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, (ট ) গণেশচন্দ্র নন্দী, (ঠ) রায় স্থুরেশচন্জ সেন এম এ, বাহাছর এবং 

(ড) কালীকঞ্জ সেন মহাশয়গণের পরগো কগমনে, ৬। বিবিধ। 

সর্বসম্মতিক্রমে অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ 
সি (এডিন "১ এফ-আবর এস ই মহাশর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত দ্বাত্রিংশ বাধিক অধিবেশনের এবং তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য- 

বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
২। মিম্নলিখিত ব্যক্তি যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 

সাধারণ-সদস্তক্ধপে নির্বাচিত হইলেন । 
প্রন্তাবক--্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমর্থক--শ্রুযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোঁম 

কাব্যালঙ্কার, প্রস্তাবিত সদহ্/-- শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র রায় এল এম এস, ৩৭ আমহার্ট স্ত্রী । 
৩। ক--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপন কর! হইল। : | 

৪1 শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয় তাহার “প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাবায় 

গন্ডের তঙগী” নামক প্রবন্ধ পাঠ কর্িলেন। | 
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প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এচ, 
ডি, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্ন্্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত অসুজ্যচরণ বিগ্যাভৃষণ মহাশয় প্রবন্ধলেখক 

মহাশয়কে ধন্ঠবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা] করিলেন । প্রবন্ধলেখক 

মহাশয় সে সম্বন্ধে উত্তর দ্িলেন। এই আলোচন! প্রবন্ধের সহিত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 

হইবে। | 

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডর সুণীলকুমার দে এম এ, বি এল্, ভি লিট মহাশয় উপস্থিত 
হইন্যে পারেন নাই বলিয়া এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় তাহার “হরচন্দ্র ঘোষ ও তাহার নাট্য- 
গ্রস্থাবলী” নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল। | 

৫) শোঁক-প্রকাশ_-ভ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় নিয়লিখিত লদগ্তগণের পরলোকগমন- 

সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মুত ব্যক্তিগণের স্ৃতির 

প্রতি সন্মান গ্রদর্শন করিলেন,__ : 

(ক) রায় রামচরণ মিত্র বাহাতুর এম এ, বি এল, সি আই ই, (খ) জ্যোতিশ্চন্ 
মিত্র এম এ, বি এল, (গ ) হরগোঁপাল দাস কু, ( ঘ ) চন্দ্রভূষণ ভাছুড়ী বি এ, (উ) নিতাধন 
মুখোপাধ্যায়, (চ) নীলধন মুখোপাধ্যায়, (ছ) ললিতমোহন দত্ত, (জ) অমূল্যদেব পাঠক 

বিএল্, (ঝ)কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, €(ঞ ) গণেশচন্দ্র নন্দী, (ট) রায় সুরেশচন্দ 

সেন বাহাছর এম এ এবং (ঠ) কালীকৃষ্ণ সেন। 

(ক) রাক্প রামচরণ মির এম এ, বি এল্, সি আই ইবাহাছুর কলিকাতা হাইকোর্টের 
সরকারী উকিল ছিলেন এবং দেশের বহু সদনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

(খ) নায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের অন্যতম পুত্র জ্যোতিশ্ন্দ্র মিত্র এম এ, বি এপ 

মহাশয় হাইকোর্টের রেজিষ্টার ছিলেন । 

( গ) হরগোগাল দাস কু মহাশয় বগুড়া সেরপুরের অধিবাদী ছিলেন। 

জীবনের অধিকাংশ কাল রঙ্গপুরে থাকিতেন। তগায় রঙগপুর-শাখা-পরিষদের তান 

একজন উৎসাহী কম্মী ছিলেন। তাহার বু প্রবন্ধ মূল-পরিষদের ও রঙ্গপুর শাখা- 

পরিষদের পত্রিকায় এবং বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি “পৌওু বর্ধন 
ও করতোয়া, “সেরপুরের ইতিহাস” ও "পলীকাহিনী” নামক গ্রস্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 

এতত্ব্যতীত তিনি বৃহৎ ''বরেন্ত্র-বিবরণ' লিখিতেছিলেন । ছুঃখের” বিষয়, তাহা শেষ করিয়া 

যাইতে পারেন নাই। 

(ঘ) নিত্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাওড়ার একজন প্রতিষ্ঠাবান্ আইনব্যবসায়ী 

ছিলেন। | 

(ঙ) নীলধন মুখোপাধ্যায়, (চ) ললিতমোহন দত্ত কয়েক বৎসর পরিষদের 

'সদন্ত 'ছিলেন। | 
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(ছ) কালিদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সিমলা), (জ.) গণেশচন্দ্র নন্দী, এবং (ঝ) 

অসূল্যদেব পাঠক বি এল ( দিনাজপুর ) পরিষদের পুরাতন সদস্ত ছিলেন। 

(ঞ) রায় স্বরেশচন্ত্র সেন এম এ বাহাদুর পরিষদের অতি পুরাতন সদন্ত ছিলেন। 

তিনি সরকারী কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়া জেলার ম্যা্জিষ্টেট হুইয়ীছিলেন। তিনি অনেক ক্ষেত্রে 

সংসাহসের পরিচয় দিয়া দেশবাসীর বহু উপকার করিয়। গিয়াছেন। 

0ট) কালীক্ষ্জ সেন বি এল্ ( বেলেঘাটা) মহাশয় শিয়ালদহ কোর্টের একজন 

বিখ্যাত উকীল ছিলেন । 

(5) শ্রযুক্ত প্রবোদচন্্র চট্টেপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন, চক্দ্রভূষণ ভাছুড়ী মহাশয় 

বঙ্গের একটি রত্ববিশেষ ছিলেন। আমার শিক্ষা ও জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল এই 

তিনজনের উপদেশে--ন্বগী'র় বামেন্্রবাবু, স্বগীগ্ন চন্্রভৃষণবাবু ও স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুলচন্ত্র রা 
মহাশয় । এই জন্য আমি আজ ৬ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা! জানাইতে আসিয়াছি। 

তাহার মত রসায়নশান্ত্রে পণ্ডিত ভারতে জন্মিয়াছেন কি না, সন্দেহ। তিনি পেডলার 

সাহেবের সময় প্রসিডেম্সি কলেজের ল্যাধরেটারীঠে কাজ করিঙেন। এ কলেজের 

ল্যাবরেটারীর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটারীর পরিকল্পন। তীহারই। তাহার প্রধান 

কীত্তি বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাপিউটিক্যাল ওয়ার্কস্। আচার্য গ্রফুল্লচন্তর, শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্ 
বস্থ মহাশয় প্রভৃতি উষধ তৈয়ারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিপেন, ৬ভাছুড়ী মহাশয় উহার 

বৈজ্ঞানিক বিভাগের ভার লইয়াছিলেন। তিনি কখনও বিপ্লাতে যান নাই বা সাঁলফিউরিক 

এসিড প্রস্তুতের চেম্বার দেখেন নাই। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানে তীহার মস্তিস্ক গ্রন্থত সালফিউরিক 

এলিডের চেম্বার দেঁখিয়! দেশের ও বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক বিল্ময় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ট্রাভাউহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। সমস্ত চেম্বারটি সীনক-নির্ষ্িত। 

ব্লে-পাইপ দ্বারা অক্সি-হাইডরোজেন গ্যাস দিয়া তিনি সীস! গালাইয়া উক্ত চেম্বার তৈয়ারী 

করিয়াছিলেন। উহার সহায় ছিল হিকু মিম্ত্রীমাত্র। টেক্নিক্যাল কেমিষ্রীর জ্ঞান তাহার 

অদাধারণ ছিল। কৃষ্নগরে তাহার বাড়ী। তিনি হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। 

তিনি অবসর গ্রহণ করিয়! "বেঙ্গল মিস্লেনী” নামক এক স্বদেশী কারখান! প্রতিষ্ঠ করিয়া 

নানা ভ্রবোর উদ্ভাবন করিয়াছেন। | 
কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় গস্তাব করিলেন যে, ৬চন্দ্রভূষণ 

ভাছুড়ী মহাশয়ের স্থৃতি পরিষদে রক্ষা কর! উচিত। শ্রীযুক্ত প্রবোধবাবু বলিলেন যে, তিনি 
পরিষদ্দে ৬চন্দ্রবাতুর একথানি চিত্র দান করিবেন। 

শ্রাযুক্ত সভাপতি মহাশয় এই জন্য শ্রীযুক্ত গ্রবোধবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ প্রদান 

করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল । 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দোম কাব্যালঙ্কার শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি। 
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ক-পরিশিষ্ট 

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পৃস্তক 

উপহ।রাদাতা--্রীযুক্ত ব্সন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদধলপ ভ, উপহৃত পুস্তক--0১) হিনদজাতি ও 
শিক্ষা (২য় ভাগ), (২) & ১০৪৭7 1) 17700 9০০1৭] 7৯০110% ) শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ 

করণ--( ৩) লমাজ-রেণু; 7172 118078301,) (30531010006 01 11018, 06170210101 

০৪001 13121701008) 10101801018 [7010৭) ড০01. 50৬ [17, [8৮ ড. (৫) 1)০, 

0৩, 174৮ ৬1, (৬) ২০০০0103009 3০019010০21 ১015০ ০6 10112 ৬০, নিস, 

1১810 2. 1926, রেজিষ্টার, কলিকাত1 বিশ্ববিা।লয়--( ৭) 10172 011511) 2100 1)০৮5100)- 

[1001 076 13010071105 0209 10 131, 50110100127 01057006101 8.9, 146৮. 

৬০11, 80৭ ৬০1 11, | 

ষ্ঠ বিশেষ অধিবের্ীন 
১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৩, ২৮এ নবেম্বর ১৯২৬, রবিবার, অপর ৫॥*উ1। 

স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ দর্ববাধিকারী--নভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়--“বাস্তব জীবনে ফলিত জ্যোতিষের স্থান" বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ। 

প্রবন্ধ-পাঠক-- অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ন্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। 

পরিষদের সহকারী সভাপতি স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ দর্বাধিকারী এম এ, বি এল, এল 

এল ডি, সিআাই ই, সিবিই, স্রিরত্ব মহাশয় সভাগতির আলন গ্রহণ করিলেন এবং 

বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হ্থরেন্ত্র বাবুর ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে কৃতিত্ব আছে, তাহ। মকলেই 

জানেন। এই শান্তর ধাহারা আলোচন| করিয়াছেন, তিনিপত্তাহাদের মধ্যে অগ্রণী । 

[9৮09] 1779180 প্রভৃতি আলোঁচন! করিয়া তিনি যে পিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা 

বুল গবেষণার পরিচায়ক । 

অতঃপর অধাপক শ্রীযুক্ত স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় “বাস্তব জীবনে 

ফলিত জ্যোতিষের স্থান” বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রধানতঃ 

* পাশ্চ/ত্য দেশের পঞ্ডিতগণের, বিশেষত: 101, 1319001001১ 01071155 0210617) [310190- 

0863 গ্রভৃতি পণ্ডিতগণের বন উদ্ধৃত করিয়। দেখাইয়াছেন যে, বাস্তব জীবনে জাতক: 
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বিচার ব্যতীত গৃহ-নির্্মাণ, বীজবপন, রোগের ফলাফল বিচার, পশুপালন প্রভৃতি বহু বিষয়ে 

ফলিত জে]োতিবের গণনামুসারে কার্ধ্য করিয়। আশ্চর্য্য আশ্র্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। হিন্দু 

জ্যোতিষের এরূপ লিখিত ১£80501০5 পাওয়া যাঁর না বলিয়! তিনি এ বিষয়ের আলোচনা এই 

গ্রবন্ধে করেন নাই। প্রজনন শান্ত ( 7:0290109 ) ফলিত গ্র্যোতিষের প্রভাব বিন্রয়কর। 

[32116 সাহেবের 718-08691 12০০) গ্রস্থে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে । তিনি 

বলেন, ষীহার! হিন্দু শান্তর বিধি নিষেধ শিরোধার্য্য করিয়া চলেন, তীহাদের পক্ষে দৈনন্দিন 

জীবনের প্রতি পাদ-বিক্ষেপে জ্যোতির্বিৎ পণ্ডি*গণের সুগ্ম গণনার দ্বার অনুকুল কালের 

প্রতীক্ষা করিয়। জলাশয় প্রতিষ্ঠা, গৃহ-নির্খাণ, পৃজ! পার্বণ সম্পাদন, দেবতা প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষার্দ 

রোপণ, নৌকা গঠন, বাণিজ্য. করণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্ষ্যের অনুষ্ঠান কর! 
কর্তবা। যদি সাধারণের মনে এই ধারণ! হইয়। থাকে যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রী অন্যবহার্যয 

নহে, অধিকন্ত মানবের জীবনযাত্রার পক্ষে বহু স্থানে বিশেষ উপযোগী, তাহ হইলে এই 

শাস্ত্রের 5০150080 ৮৪10 দেখাইতে হইবে, এবং তজ্জন্ত ইহার রীতিমত 1699810) হওয়! 

উচিত এবং নিরপেক্ষভাবে 90505005 সংগ্রহ করা প্রয়োজন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি মহাশয় 

বলিলেন যে, কর-কোঠীর বিচার বহু সময়ে মিলিয় যাঁয়। এ বিষয়ে বিশেষ চর্চ। হওয়। উচিত। 

চিকিৎদকগণ রোগীর আয়ু দেখি চিকিৎসা! করিতেন। এখন চিকিৎসকগণের জ্যোতিষ 

জানা দরকার । 

শ্রীযুক্ষ শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধলিলেন যে, জ্যোতিষের গণন।র প্রণালী নির্দিষ্ট 
হওয়! উচিত । অনেকে সায়ন মতে গণনা করেন, আবার অনেকে নিরয়ন মতে গণন। 

করেন। কোন্ মতে গণন1 করিলে সুনিশ্চিত ফল পাওয়া যাইতে পারে, তাহার নির্দেশ 

থাক! উচিত। 

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ৫ বৎসর পূর্বে কাশীতে 
একজন দণ্ডীর নিকটে নিজ করকোঠী দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এক বৎসর 
মধ্যেই সাহার জীবন শেষ হইবে। তদনুসাবে তিনি তাহার বিষয়াদির যথাবিহিত ব্যবস্থ। 

করিয়াছিলেন । ছুঃখের বিষয়, তাঁহার গণন। সফল হয় নাই। তিনি এই ৫ বৎসর বাঁচিয়! 

আছেন। আর একজন আেঁযাতিষী তাহার পা দেখিয়! ব্লিয়াছিলেন যে, তিনি এখনও ২১।২২ 

বৎসর বাচিয়। থাঁকিবেন। 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্যবত্ব মহাশয় বলিলেন যে, অছ্কার বক্ত। তাহার অধ্যাপক 
-_তোঁহার নিকট এই শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি অনেক জ্ঞান লাত করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত একেন্দ্রবাবু 
বলিয়াছেন যে, করকোঠ্ঠী বছ সময়ে মিলিয়! যায় । এ কথা সত্য । হাতের রেখার ২1৪ মাস ও 

২৪ বৎসরে বনু পরিবর্তন হয়। বিশেষত; সুক্ষ রেখাগুলির অধিক অদল বদল হয়। জে।তিষ , 
“মতে মৃত্যুসময় ঠিক বলা কঠিন, তবে কাছাকাছি সময়ের (81131051786) নির্দেশ করা 
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যায় | গণনার ভূল হওয়া স্বাভাবিক । শ্রীযুক্ত সবরেন্্রবাবু পাশ্চত্যদেশের উদাহরণ দিয়াছেন । 

এ দেশের 1০০1৭ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এ দেশে এত প্রমাঁপ ছিল যে, অন্ত দেশে প্রমাণের 

জন্ত যাইতে হইত না। কালের ধাত-গ্রতিঘাতে সকল গ্রমাঁণই নষ্ট হয়! গিগাছে। 
প্রাচীন কালের খধিগণের লিখিত গ্রন্থ এখন পাওয়! যায় নাঁ_-নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখন 

২৪ শত বৎসরের বই লইয়া! এই বিষয়ে আলোচন1 করিতে হয়। সেইজন্য অনেক সময়ে 

অনেক কথ। খাপছাড়।া বোধ হয়। লগ্নমত ঘর তৈয়ারি হষ্টলে ২২ হাজার বছর 

টিকিয়। থাকে । 

শ্রীযুক্ত গিরিজাড়্ষণ মজুমদ।র মহাশয় বলিলেন যে, দেশে পাঁজী পুথির এত প্রচন 

হইয়াছে_ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, দেশে জ্যোতিষের চর্চ। ,পশ চলিতেছে । ইউরোপে এই 
চর্চ| বিজ্ঞানসল্ম তভাবে হইতেছে, এখানে তাহ! হইতেছে না। বৈজ্ঞানিক ইউরোপ মানুবের 

উপর গ্রহগণের আধিপত্য স্বীকাঁরই করেন না। আমাদিগকে এ বিষয়ে বুঝাইতে হয় ন1। 

চিকিৎসাশান্ত্রের সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, আগেকার পোকে এ কথা 

বলিতেন। | 

জ্ীষুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যা মহাশয় বলিলেন যে, বৈদিক যুগে যাগ যজ্ঞ সব বিশেষ 
বিশেষ তিথি নক্ষত্র দেখিয়া অনুষ্ঠিত হইভ। ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিতেন ধে, 
উহা প্রতারণার শান্ত্র__রাক্ষপী বিদ্তা। খুব গ্রাচীন যুগে এ শান্ত্র ছিল বলিয়া মনে হয় না। 

কোন্ সময়ে ইহার আদর হয়, তাহা আলোচনাসাপেক্ষ। 

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাদ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত 
কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট একখানি কোঠী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন-_-তাহার ফলাফল 

ঠিক ঠিক মিলিয়! গিয়/ছিল। 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, হিন্দু জ্যোতিষের বহু গ্রন্থ 

ছিল, কিন্তু এখন তাহা পাওয়! যাঁর না। ভারতের নিকট প্রথমে আরবীয়গণ ও পরে 

মিশরবাঁসিগণ এই জ্যোতিষ শিক্ষা! করে। তিনি নিজের জীবনে দেখিয়াছেন যে, তাহার 

কোঠীর গণনা-মত যথাসময়ে সকল ঘটন। ঘটিয়াছে। হিন্দু জ্যোতিষই সম্পূর্ণত৷ লাশ 

করিয়াছিল। হিন্দুগণ জ্ঞান ও তপন্| দ্বারা জ্যোতিষের ফলাফল বুঝিতে গারিতেন। 

ইউরোপ এ শাস্ত্রের নুতন আলোচন1 করিতেছে । প্রাচীন কালের মত ভারতে এখন আর 

দেরূপ চর্চ। নাই । | 

শ্রীযুক্ত কৃষ্খলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, তিনি গ্্যোতিষ 
মানিক্লা চলেন--ইহা কুসংস্কার নহে। তাহার এক খুল্লতাত ব্যাধিগ্রস্ত হন। 

জ্যোতিষিগণ বলেন যে, এক বৎসর তিনি ভূগিবেন। বিখ্যাত ভরত কবিরাজ তদনুসাবরেই 

তাহার চিকিৎস। করিয়। আরোগ্য সম্পাদন করেন। দৈনন্দিন জীবনে ফলিত জ্যোতিজের 
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আবশ্তকতা নাই, এ কথা স্বীকার কর! ঘাঁয় না। গ্ৰগীয় স্তর আগুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশর 

কোন সময়ে বলিতেন যে, তীছার সময় খারাঁপ যাইতেছে । তিনি জ্যোতিষ মানিতেন । 

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র থে।ষ বি এ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত একেন্দ্র বাবুর মতের 

পোষকতা করেন। কবিরাজগণ রোগীর আয়ু দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন। কবিরাজকে 
জ্যোতিষ জানিতে হইত । জ্যোতিষ অনুপারে মাসের প্রত্যেক .৫ দিনের জন্ত যে সকল 

থান নিয়ন্ত্রিত আছে, তাহার সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। ৃর্ধ্যগ্রহের প্রভাব মাঁনবজীবনে 
অধিক, তাহ! বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। স্ুর্্যরশ্মি ঘকলেরই দরকার। একট! 

ঘটন! এই ভাবে ঘটিনাছিল - খুলনার ম্যাজিষ্টেট সফরে যাবেন, ভোর ছটার সময় পেস্কারকে 

ইরমারঘাটে উপস্থিত থাকিতে হুকুম দেন। পেস্কার দেখিলেন যে, সে দিন মঘা। মঘ! না 
কাটিয়ে তিনি যাবেন না। সাহেব ঘাটে গিয়। দেখেন যে, পেস্কার নাই। তখনই তাহাকে ধরিয়] 

লইয়! গেল্নে। ঘটনাক্রমে ঘাটের কাঠের পিঁড়ি দিয়া উঠিতে সাহেব পড়িয়া! গেলেন, অমনি 

০020110000 ?80670. অতঃপর ম্যাপ্রিষ্টেট সাহেব সফরে যাইবার আগে পেক্কারকে জিজ্ঞানা, 

করিতেন,__পেস্কার, দেখ ত মঘ| শালা কোথ! আছে? তিনি নিজ্জে একবার কর্মস্থল হইতে 

বদলি হইয়! অন্যত্র যাইবার জন্ প্রস্তুত হইয়া আছেন, অমাবস্ত। কাটিয়া গেলেই যাত্র 
করিবেন। পি এম বাগচীর পাজী অন্ুপারে তিনি থে সময় দেখিয়াছিলেন, সেই সময়েই 

তিনি যাত্রা করেন, পরে ১* মাইল গিয়াই তাহার গাঁড়ী উপ্টাইয়া গেল। পরে জানিতে 
পারেন যে, উক্ত পাজীর গণনা ঠিক নহে, গুপ্বপ্রেসের গণনাও শুদ্ধ নছে। উহার! খণ্ড অনুসারে 

গণন। করেন । তাহ উচিত নহে। পঞ্জিকার সংস্কার ও সংশোধন দরকার | 

অতঃপর শ্রীযুক্ত স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল আলোঃনার উত্তরে বলেন যে, 

তাহার উদ্দেশ্ত--দৈনন্দিন জীবনে ফলিত জ্যোতিষের আবশ্বক কিরূপ তাহার বৈজ্ঞানিক 

আলোচনা করিয়! নির্দেশ কর! দরকার । বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই জ্যোতিষের আলোচন। 

হওয়। উচিত--পাশ্চাত্য দেশে ী প্রণালীতে ইহার আলোচনা! হইতেছে। সায়ন 

নিরয়ন সম্বন্ধে এদেশে কোন £500:6 নাই। হিন্দু গ্যোতিষমতে গণনা করিতে হইলে 

নিরয়ন মতেই গণনা করিতে হয়-বিপাতি মতে সায়ন গণনা চলে। তাহারা বলেন, 

10%521015 7০0190, হিন্দুরা বলেন [1৩0 7০018৩. ডিগ্রি হিদাবে উভক় গণনায় কিছু 

তফাৎ দেখ! যাঁয়। ্রাযুক্ত একেন্দ্রবাবু যাহ! বলিয়াছেন তাহা খুব দরকারী কর কোঠীর বিচার 

সম্থন্ধে 13010181025 17500 1550100,0810র 18110151 প্রভৃতি পুস্তক খুব উচ্চ- 

দরের। দৈনিক জীবনে যেমন ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, তেমনই জ্েঠোতিধীর 

স্থান হওয়া উচিত । এই জ্যোতিষের বিরুদ্ধে আমেরিকার একটি' অতি বড় সভা কাজ 

করিতেছেন। তাহারা অনেক বড় ৰড় জ্যোতিষের মত খণ্ড খণ্ড করিয়। উড়াইয়। দিতেছেন-- 

তাঁহার। ঘোষণা করিয়াছেন যে,যদি কেহ এই ঞ্যোতিষকে একটি বিজ্ঞান বলিয়া প্রমাণ করিতে 

, পরেন, তবে তীহাকে তীহীর। ৬৯০* ভলার পুরস্কার দিবেন। যাহা হউক, এই ভয়ে পিছাইলে 



ষষ্ঠ বিশেষ ] কার্ধ্য-বিবরণ র্ 

চলিবে না। জ্যোতিষ বহুদিনের শান । হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে বক্তা মহাশয় বলিলেন যে, 

হিন্দু জ্যোতিষের উপর তাছার আস্থা কমে নাই । বিগত পুজার সংখা “ফরওয়ার্ড”, কাগজে 

তিনি হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিন্দু-জ্যাতিষ অত্যন্ত প্রাচীন 

এবং ইহা কোনদেশের নিকট খণী নহে! 

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত-স্তর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রবন্ধপাঁঠক এবং আলোচনা- 

কারিগণকে ধন্যবাদ দিয় বলিলেন যে, হিন্দু-ল্যোতিযের প্রাধান্ত আছে ও 'থাকিৰে।  হিদ্দু- 
জাতিকে রাখিতে হইলে,হিন্দুর দেবদেবীর পুজাপার্বণ বজায় রাখিতে হইলে,পঞ্জিকাকে রাখিতে 

হইবে। অতএব হিন্দুজ্যোভিষকে রাখিতে হইবে । হিন্দুপ্দ্যোতিষের যে কয়খানি বই আছে, 

সেগুলি তখনকার পণ্ডিতগণের ভূযফোদশনের ও আলোচনার ফল। দ্যোতিষের ফলাফল 
সম্বন্ধে বিলাতের মত 515615005 সংগ্রহ করিবার মোহ 'ভ্যাগ করিতে হইবে । বিলাতের 

কোন বড়লোক বলিয়াছেন যে, 567056105 . 818 1195--0917)0 116১. উহা বিশ্বাসযোগ্য 

নহে। আমি এ শাস্ত্রে অনধিকারী, তবে বিও০6০৪1 £২17081)85এর মতে গণনার ফল 
আশ্চর্যজনক বলিয়া জানি । শ্রীধুক্ত সুরেন্দ্র বাবু রসায়ন শাকের অধ্যাপক হইয়া! এবং শ্রীযুক্ত 

একেন্দ্র বাবু বাইওলজীর অধ্যাপক হইয়া ষে জ্যোতিবশাস্ত্রের আলোচনায় মন দিয়াছেন 

_ ইহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। 01557%%150এর (91959152691 001019100015009 নই করিয়। 

দিবার জন্ত একদল (50115)91) নিযুক্ত ছিল--আমি সেই সময় উক্ত 91১5৩158915 দেখিতে 

গিয়াছিলাম । কি বিশাল ব্যাপার ! যাহ। হউক, দেশের হাওয়া ফিরে অস্ছে। আমার 

পিতৃদেব স্বর্গীয় ন্্যকুমার সর্বাধিকাপী মহাশয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন_তিনি তিথি 

নক্ষত্র মানিয়া চলিতেন। আমার স্বগীয় ভ্রাতা স্থরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী জ্যোতিষের 

সাহায্য লইয়া! লোকের উপর অস্ত্রোপচার করিতেন। ্ 

শ্রীযুক্ত রাভ। ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে 

সভা ভঙ্গ হইল। 

শ্রীনগেক্্রনাথ সোম কাব্যালক্কীর গ্রীহরপ্রসাদ শান্জ্ী 

সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 



পঞ্চম মীমিক তধিবেশন 
১৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥৯টা। 

মহামহোপাধ্যার় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাঁদ শান্ত্রী- সভাপতি । 

আলোচ্য-বিষয়--১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধার-সদন্ত 

নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাত্গণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবদ্ধ-পাঁঠ_-ডন্টর শ্রীযুক্ত 
স্ীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি.লিট মহাশয়-লিখিত “হরচন্ত্র ঘোষ ও তাহার নাট্য- 

্রস্থাবলী” নামক প্রবন্ধ, ৫1 পূর্ব-বিজ্ঞাপিত এবং নিম্নলিখিত নিয়ম পরিবর্তন সম্বন্ধে 
কার্যযনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব..-বর্তমান ১৫শ নিয়ম--“গ্রত্েক সাঁধারণ-সদস্তকে গ্রাবেশিক! 

১২ টাকা এবং অন্ন ॥* হিলাবে মাসিক চাঁদা দিতে হইবে।” ইহার পরিবর্তে প্রস্তাবিত 
নিয়ম--"গ্রতেক সাধারণ-সদশ্তকে প্রবেশিক1 ১২ টাকা দিতে হইবে এবধ কলিকাতাবাসী 

সাধারণ-সদস্তকে বাষিক আনান ৯২ নয় টাকা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্তগণকে 

বাধিক অনুযুন ৬২ ছয় টাকা টাদা দিতে হইবে 1” ৬। বিবিধ। 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় যুক্ত ডাঃ হরগ্রমাঁদ শান্্রী এম এ, ডি লিট, 

দি আই ই মহাশন্ন দভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 
সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালক্কার মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য- 

বিবরণ পাঠ করিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে উহ! গৃহীত হইল। 
২। প্রস্তাবিত সাঁধারণ-সদস্তগণের নাম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম 

কাব্যালস্কীর মহাশয় পাঠ করিলে যথারীতি সমর্থনের পর তাহারা সাধারণ-সদস্তরূপে নির্বাচিত 

হইলেন। [নামের তালিকা ক-_পারশিষ্টে দ্রষ্টব্য । ] 
৩। শ্রীযুক্ত নগেন্ত্র বাবু উপহারস্বূপ প্রাপ্ত পুস্তকের তালিক। পাঠ করিলে 

সর্ধসম্মতিক্রমে উপহথারদাতৃগণকে ধন্তবাদ জ্ঞীপন করা হইল। | তালিকা খ-_পরিশিষ্টে 

অয ]1 
৪। ড্র শ্রীযুক্ত স্থশালকুমাঁর দে এম এ, বি এল, ভি লিট, মহাশয় উপস্থিত "হইতে না . 

পারাঞজ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশক্রমে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয়, 

প্রযুক্ত সুশীলবাবুর লিখিত “হরচন্ত্র ঘোষ ও তাহার নাট গ্রস্থাবলী” নামক প্রবন্ধ পাঠ 

করিলেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্বারতব, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্তাভূষণ, 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত বি এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার এবং 
শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মমালোচনা! করেন। 

€ | শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ভি মহাশয়, কার্ধযনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত: 



৫ম মাপিক ]  ক্কার্যয-বিবরণ | ৪৯ 

নিয়জিখিত নিয়ম পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন--১৫শ নিয়ম “প্রত্যেক সাধারণ- 

সদস্যকে প্রবেশিকা ১২ টাক! এবং অন্যুন ॥* হিসাবে টাদ। দিতে হইবে |” স্থলে “প্রত্যেক 

সাধারণ-সদস্তকে প্রবেশিকা! ১২ টাক। দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্তকে 
বার্ষিক ৯২ টাক! ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্তকে বাধিক অন্যুন ৬২ ছয় টাক টাদ! দিতে 

হইবে ।” শ্রীযুক্ত নিবারণচন্জ্র রায় এম এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্ারত্ু মহাঁশয় “কলিকাঠাবাসী প্রত্যেক সাধারণ-সদন্তকে 

বার্ষিক অন্যান ১২২ করিয়। টাদা দিতে হইবে” এইরূপ নংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন 

এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ মহাশয় তাহা.সমর্থন করিলেন | 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দন্ত মহাশয় বলিলেন যে, উপক্পোক্ত উভয় প্রস্তাবই সমীচীন । তবে 

অগ্ভকার সভায় সদন্তদংখ্য। নিতান্ত মল্প। €পই জন্য এইরূপ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংস! এই সভায় 

হওয়। সঙ্গত নহে । এই বলিয়া তিনি অগ্যকার-অধিবেশনে এই প্রস্তাব আলোচনার বিরুদ্ধে মত 

প্রকাশ করিলেন এবৎ শ্রীযুক্ত শনাথবন্ধু দত্ত এম এ মহাশদ্প ইহা সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ধ 

নিবারণচন্ত্র রায় এম এ মহাশয় বলিলেন ষে, পরিষদের অধিবেশনে এতদপেক্ষা অধিক সদস্তের 

সমাগম আজকাল দেখা যাম্স না। স্ুতরাৎ এ প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখিয়া বিশেষ 

কোন লাঁভ নাই। 

শ্রীযুক্ত গণপতি দরকার খিগ্ভারত্ব মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে বলিলেন যে, চাদা বৃদ্ধি 

প্রস্তাবের আলোচনার জন্ত অন্ত অধিবেশন আহ্বানে তাহার অমত নাই। কিন্তু অন্থান্ত নিয়ম 

পরিবর্তনের প্রস্তাবগুলি যেন এই অধিবেশনেই আলোচিত হয়। 
| অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ষ কিরণচন্দ্র দন্ত মহাশয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধ ভোট গ্রহণ 

করিলেন । অমগ্ঠকার অধিবেশনে চাদা-বৃদ্ধি-গ্রস্তাব- মালে চনা স্কগিত রাখিবার পক্ষে ৮ আট 

জন এবং বিপক্ষে ৮ আট জন সদ্য ভাট দেওয়ায় এবং সভাপতি মগহাশর তাহার কাষ্টিং 

ভোট বিপক্ষে দেওয়ায় শ্রীযুক্ত কিরণ বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল ন|। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘে।ষ এম ডি মহাশয়ের মুল প্রস্তাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গণপতি 

সরকার বিস্তারত্ব মহাশয় যে সংশোধক প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা হউক-এই 

প্রস্তাবের পক্ষে ৭ সাত জন এবং বিপক্ষে ৬ জন সন্ত চোট প্রদান করায় শ্রীযুক্ত গণপতি 

বাবুর নংশোধিত প্রস্তাবের আলোচন! অগ্তকার অধিবেশনে হইবে তাহা গ্থির হইল । 

তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুর সংশোধিত প্রস্তাবের পক্ষে ১৩ জন এবং বিপক্ষে কেহ 

ভোট ন! দেওয়ায় উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃগীত হইল। 

অতঃপর কা!ধ্/নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত নিয়লিখিত নিয়ম-পরিবর্তন-প্রস্ত।ব গুলি 

আলোচনার পর অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল,-_ 

৩২শ নিয়মের ২১ স্থলে ১৯ হইবে এবং সহকারী সম্প।দক ৬ স্থলে ৪ হইবে । এবং 

বরষ্টব্য” অংশ উঠিয়া যাইবে । ণ 
শী 



৫০ , বঙ্গীয়-স।হিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 

৩৩ কে) নিরমের ১২শ পঙ.ক্তির হইবে” এই কথার পর নিম্নোক্ত তিনটি নূতন নিয়ম 
বসিবে,- 

“৩৩ (খ)। ভোটারের তালিকাভুক্ত উপস্থিত প্রত্যেক সদস্তকে সেই দিনকার 

সভাপতির স্থাক্ষরযুস্ত এক একথানি ব্যালট্পত্র দেওয়। হইবে এবং তিনি তাহা পুরণ করিয়] 

স্বহস্তে সভাপতির সম্মুখস্থ কোন একটি বালট:বাঁল্পে রাখিবেন। ভোট দিবার সময় কোন সদন্ত 

ভোটারশ্রেণীভূক্ত কি না, এ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে, সভাপতি তাহার মীমাংস! করিবেন এবং 

সে মীমাংস] চূড়ান্ত বলিয়! গণ্য হইবে। 
৩৩ গে)ট। অত:পর ভোট গণনার জন্ত সভাপত্তি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ভোট- 

পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন এবং 'তিনি বা! ত্তাহার! ভোট গণনা করিয়! গণনা-ফল সভাপতির 

গোচর করিবেন। ভোট গণনাস্থলে পদপ্রার্থ স্বয়ং অথবা তাহার নির্দিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত 

থাকিতে পারিবেন এবং কোনরূপ আপত্তির বিষয় থাকিলে তৎক্ষণাৎ সভাপতির গোঁচর 

করিবেন। এ আপত্তি নশ্বন্ধে সভাপতি যে মীমাংস! করিবেন, তাহ চূড়াস্ত বলিয়া গণ্য হইবে। 
৩০ (ক) নিয়মের শেষ ৪ পডঙক্জি (এইরূপে” হইতে “হইবে” পর্য্যস্ত) ৩৩ (ঘ) 

নিয়মরূপে গণ্য হুইবে। | | 
৩৩ ডে)। বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি যে ব্যক্তিকে যে কর্্মাধাক্ষের পদে নির্বাচিত 

বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া! গণ্য হইবে এবং কোন সদন্ত তাহার প্রতিবাদ 

করিতে সক্ষম হইবেন ন11” 
৩৬ (ক) ধারার ৬ষ্ঠ,পউ.ক্কির “নপ্তাহের/” স্থলে “দশ দিনের” হইবে এবং ১১শ পঙক্তির 

“পরে সদন্তদিগের নিকট” অংশ হইতে ১৫শ পড্ক্তির “করিবেন” পদের স্থলে এইরূপ বসিবে,_. 

“পরে সম্পাদকের সম্মুখে এ ভোট-পরীক্ষকগণ ভোটের সমষ্টি গণন। করিয়া, ভোটের 

খ্যার ক্রম অন্ুপারে নাম সাঁজাইয়, কে কত ভোট পাইয়াছেন, তাহা নির্দেশ করিয়া, নিজ 

নিজ নাম স্বাক্ষরে ভোট-সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ-পত্রাদি বাক্সে তাল! বন্ধ ও শিল মোহর 

করিয়া, বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিবেন। বার্ধিক 

অধিবেশনে সদন্কগণের সম্মুখে সম্পাদক এ বাক্স খুলিবেন এবং যে ২০ জন অধিক ভোট 

পাইয়াছেন, তাহাদিগকে নির্বণাচিত বলিয়া সভাপতি বিজ্ঞাপিত করিবেন ।” 
৩৬ (ক) নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হইবে, __ 

“বার্ষিক অধিবেশনে লভাপতি যে ২০ জন ব্যক্তিকে নির্বাচিত বলিয়! ঘোষণা করিবেন, 

তাহ! চূড়াস্ত বলিয়। গণ্য হইবে ।” 

৪২ (ক) নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হইবে,-_ 

“কিন্ত কেহ কোন প্রস্তাব পাঠাইলে তাহা সম্প।দক কার্যানির্বাহক-সমিতির আগামী 
বা! তৎপরবস্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন 'এবং কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির মন্তব্য যথাসম্ভব শীস্ত 
প্রস্তাবকর্তীর গোৌঁচর করিবেন।” 



ইন রারিত। কার্ধ্য-বিবরণ ৫১ 

৪২ (খ) নিয়মের “উপযুক্ত সময়ের মধ্যে” স্থলে “আগামী বা তাহার পরবপ্তা” হইবে। 

৫৩ খে) নিয়মের “২৯ স্থলে "৩৫৮ হইবে এবং “যথোপযুক্ক দিনে” স্থলে “ছই মাস 

মধ্যে হইবে। 

৬৯ সংখ্যক নিয়ম এইরূপ হইবে--“ম্পাদক কাধ্যনির্বাহক-সমিতির বিচারের জন্ত 
প্রেরিত পত্রাদি কার্ধ্যনির্রবাহক-সমিতির সমীপে উপস্থাপিত করিবেন ।” 

পরিশেষে রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত এবং কালিদাস রায় চৌধুরী এম এ, বি এল 
মহাশয়দয়ের মৃহাীতে সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করেন এবং 
শ্রাযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় পরিষদের অন্যতম সদন্ত কবিরাজ হেমচন্দ্র দেন মহাশয়ের 
অকালমৃত্যুোতে শৌক প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ইনি আযুর্ধেদ-সভা ও অষ্টাঙ্গ আমুর্ব্বেদ 

বিগ্তালয়ের অন্ততম পেবক ও আযুর্ষেদের একনি মেনক ছিলেন । 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্ঠবাদ প্রদানের পর না ভগ হয়। 

প্রীনগেন্্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 

ক-_-পরিশিষ্ট 

প্রস্তাবিত আাধাব্রশ-সদস্যগণ 

প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাবাঁলঙ্কার, সমর্থক _-শ্রীঘুক্ত অমুল্যচরণ বি্যাভূঁষণ 
সদন্ত--১। গশ্রযুক্ত ললিতমোহন ধোষ, ২২ এ আতাবাগান লেন; প্র- শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, 

সম-_-শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদ-_২ | শ্রীযুক্ত জগতচন্ত্র মির, ১০1১ গোয়াবাগান 

বট; প্র-_শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব, সম, সদ -৩। শ্রীযুক্ত নৌরেশচন্্ 
সরকার, কীর্ণহার, বীরভূম, 91 শ্রীযুক্ত অনাদিকিগ্কর রায়, নানুর, সাকলিপুর, বীরভূম, ৫। 
্রীধুক্ক ক্ষিতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়,রামনগর সাহড়া, বীরভূম, ৩। শ্রীযুক্ত 'ঠারাশঙ্গর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
লাভপুর, বীরভূম ; প্র-শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, সদ-_৭। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, মণিরামপুর, বারাকপুর; 

৮। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষাল বি এল, উকিল, শ্রীরামপুর; প্র-শ্রীধুক্ অমূলাচরণ বিস্যাভূষণ, 

সম-_-& সদ --৯। শ্রীঘুক্ত প্রভাতচন্দ্র নন্দী, ২1১ ১ সার্পেন্টাইন লেন; প্র- শ্রীযুক্ত মুণালকাস্তি 
ঘোষ, সম-_তী, সদশ্য_+১০ | শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্থু; ১১। শ্রীযুক্ত মাখমলাল ঘোঁষ; ১২। 

শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্থু; ১৩। শ্রীযুক্ত তারানাথ দত্ত; ১৪। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র। প্র-- 

শ্রীযুক্ত ডাঃ ন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, সম-_এ, সদস্ত --১৫। ভাঃ জি তুচ্চি 

ঢাক। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ওরিয়েন্টাল রিলিজিয়াস্ লিটারেচারের অধ্যাপক, রমপা, ঢাকা) প্র--শ্রীযুক্ষ * 



৫২ | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ধের 

 গণপতি.সরক্লার বিদ্বুরপ্্, সম--এ, সদস্ত__১৬। প্ীযুক্ত রামদাঁদ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তর- 

পাড়, হুগলী ; প্র-শ্রীযুক্ত, বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সম--এ, সদ-_-১৭। শ্রীযুক্ত প্রতাঁপ- 

নারায়ণ বস্থু, ১* উন্টাডাঙ্গ! রোড ; প্র- শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ, সম-_এ,সদ-_-১৮। শ্রীযুক্ত 

মনোরঞ্জন মল্িক এম এ, বি এল, ২ চক্রবেড়ে লেন, পোঃ এলগিন রোড ; প্র--শীযুক্ত নিবারণ- 

চন্দ্র রায় এম এ, সম--এ, সদন্ত -১৯। শ্রীযুক্ত ললিতমোঁহন সেন বি এল, উকিল, গোঁমলা, 
রাচি। 

| খ--পরিশিষ্ট 
উপহাল্সত্্দপ প্রাঞ্ড পুস্তক 

উপহারদ।ত।--রায় বাহাঁছুর ডাঃ শ্রীুক্ত চুণীলাল বস্থ পিআইই, উপহ্ৃত পুস্তক 

(১) নীলাচল; শ্রীধুক্ষ জিতেক্দ্রনাথ বন্থু বি এ--(২) মানুষ-গড়া ; (৩) ভারতের নবজন্ম ; 

(8) ৬৬. 0, 1309101)61052 ; (৫) 016 ৬/৪1 $081050 উন ডে) 10155130000 

৬1110711058) (৭) (0921285 ০06 ৬৬ ০:05৬/010 3 শ্রীযুক্ত দেকেন্দ্রনাথ কু; (৮) শআকষ্- 

লীলামৃশ্ড (২য় সং); শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্তু এম এ--ন) দেবদূত; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার 

বিগ্ভারত্ব (১) রাজসিংহ; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিগ্ভাবিনোদ--৫১১) ভর্টপলী বাঁশিষ্ঠবংশ- 

পরিচয় ; শ্রীযুক্ত মদনমোহন কবিরঞ্জন কবিরাজ-_-(১২) নৈষধচরিত্র ( মধুন্দন দত্ত বিরচিত ) 

২ খানি; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_-(১৩) নিরুপমণ বর্ষ-স্থৃতি, ১৩৩৩) শ্রীযুক্ত কিরণ- 

দত্ত-_-(১৪) জ্রীপ্রীশুকমুখামৃত, (৫ম সংখ্যা); 71)5 068০27-707-0109126, 1321291 

56০1৮ 13901 16701-- (১৫) 590012191776106 00 07619100011 017) 1১800110 11750-000- 

101] 10 13917529100: 05 9620 19:4--297 (১৬) 1২৫0০: 01 0) 1১111)110 

4১ 01010150070017 26751352581 11551091705 001 00702 ৮684 1925 3 7119 

51119110661001715 00৮0 58110025217 55010107215 1306108--09৭) 12001 

০ 0০ 5000 £১101155910921581 5015955 1301109১ 001 076 7651 500116 315€ 

[5101 1926. 0105 5০0150155 50010050112 10500560010-0১৮- উ19%1027 

[95555 ০০911920050 109৮ 13:090761 4১156176 13750810 )70076 [1 8109551) 0০9৮. 

01 17012, 061)05120110501091) 1381001876১) 205 15095 ৬৪115) 11) 009 

৬6৭1০ 2171০90 (71109155 ০6 0০ £১:০0200198168] 891555 ০61150195 ০ 270, 

(২০) 1১:6০55110%5 ০ 1$0211065 ০7 02 1201217/ [71500115851 1২৪০০: 

00772015380, 80) 115501055 1217019, ৬০1. ৬1117 (২১) [২5০০৫৭5 ০06 003 

065০9105109] 591৬55 ০06 110019১ ৬০1, 7150 6251 3, (২২) 7২5৮1501005 

11506 01 [0018 10 ০9২৮--26. 
৮ এ ৯ ৮০৬ শা অপানেড ৯ ৯০, 

শপ্পাপি ত. তিশা পি পচা 

সে কবিগান, 
৯৯7০৩ শে শিপন, সি 

2 পপ ্ ক . এব ৯ এব ও ০ সত 

গা ২২১০ হত 71 ধা ৯)৭-২২ 
৮৮ 1০5 এ 17 ০. 

বা এ িশশিীর্পী নিশি পাশ ভিউ সস 

/কফাখিক সং ২ 












